


సంద కరీ రయ ర కో త కురి 
[ నుడికారముల బృహన్నిఘంటువు] 

ది తెయసంపుటము 

'సంపాదకవర్షం : 

నార్ల వెంకమేశ్వరరావు 

రుదాషాకా రుశషం 

తిమ్మూవజ్ఞ్రల కోదండరామయ్య 

(యవ చున ళా: 

ఆలథభ పదెక్ సాహాత్య అకాడటు 

తిలక్ రోడు, హె_డాబాదు, 
(తె చా 



[పథమముద౯ఐ 

తానా 1961. 

(ఫీడమ్ మెస్ 

184, తెరువు తొ యయూూడద్. మహా షేర్ల 

వు(దాను అ 5బీ కేం 

బల; వడి దూవాయులు. 



ఈ నిఘంటునిర్మాణంలో మాకు విశేషంగా తోడ్పడిన 

[(గంథములటో కంట జజ టా ల 5 ముతా 

ఆం[ధవువో భారతము, 

కుమార సంభవము. 

ఆ నువష్రు ధామము. 

పండి తారాధ్య-చచరి్మి తము, 

శబూనర్క_ ర ఠావవాయ౯ణంవము, 

రంగ నాథ రావూాయ౯ణ౭వము, 

నిర్వచనో_త్తం ఈాయాూాయులాము , 

దశకుమార చరిత, 

యాూార్మ_ం౦ంజకేయక్చు రాము. 

కూరివంసనణయు 4 

నృృసింవాపురాణ*ము, 

ఈఆ_త్తరపారివంత ము. 

-కేయవారచాపహాు చరి(త. 

-కానవీఖండవము, 

భవుఖండము, 

కాద విలాసము. 

వృాంగార నై రన ముం. 

వలనాటి విర చరిత. 

శివర్మాతిమాహోత్మ్యుము. 

క్రీడాభిరామము. 

భాగ వతేము. 

ద్వ్యావద ఖా వతము, 

శృంగార శాకుంతలము, 

జై మిని భారతము, 

మును చరిత్రము. 

ఆము _కృమాల్యద, 

వారిజా తా వకూరణంము. 

కాళహాస్తిమాహాోత్స్యుము, 

పాండురంగ మాహా తె వ్రము. 

రామాభ్యుదయము. 

(ఫీ) రాభామాభవము. 

వనుచరి[త, 

నుగీవవిజయము. 

నిరంకుశో పాఖ్య్యానము, 

(వభావత్మివద్యువ్ను ము. 

న భామూార్దొ యము, 

తాళ్ల పాక నంకీ ర్వనలు. 
శొిరను హారిశ్చ్పం|[ద దష వదు. 

నననాథ-చరి తము. 

రు కాంగ దచర్చ్మిత. 

మీజయయమిలాన వుం, 

సారంగభర చరితము, 
చే త్రయ్యవడములు, 

రాజగోే పాలవిలానము. 

సూ మాబ్దనాయి-కానషయం 

వరము. 

క్రూ వరదఠతాజు "తానరా 

యయు౭ణ౭జముఎ. 

'రాథెకాసాంతర్రనము, 

ఆ_త్తరరావవాయయణవము, 

శతకనంపుటములు, 

క న్య్రాళుల్క_ము, 



సాతినంపుటములు,. 

తిరువతి వెంకటకన్రల (గంథ 

ములు, 

(ఫ్రీపాద సుబహ్మణ్య ఇస్ర గారి 

(గ్రంథములు, 

కవిరాజ [తిపుర నేని రామస్వామి 

చె దరిగారి (గంథములు. 

వటుకూారి "వెంకట నరనయ్యగారి 

[గ౦థములు, 

నార్ల వారి (గంధములు, 

చిన్నేటిపాట. 

విశ్టనాథ నత్వ నారాయణ గారి 

(గంథములు, 

సురవరం వపతావ రెడ్డ గాం 

(గ్రంథములు. 

సాహిత్యనమిాతు.. 

(బాను సిఘంటువు, 

శబ ర 'త్నాకరము., 

సూర వ్రరాచూం ధ్ర నిఘంటువు 

వావిళ్ల నిఘంటువు. 

తెలుగు జాతీయములు... 

ఇత్యాదులు, 

ఇవి, మిగతవి చుక్కా జూదవి ఆాలో వివరంగా చేరి వున్నవి. 



ఉదాహృత గ్రంథ సంకేతనసూచిక 
“సంకేతము 

ఆంబదీవ, చరి(త 

ఆ-చ్చ. 

అచ్చ. రామా 

ఆనర నారద 

ఆనిరు 

అని 

ఆకు 

ఇం, ముక 

ee 

ఆలవగఏ 

అవా 

ఆవాల్యా 

ఆం|భ నాయక 

ఆం, “నొ 

ఆం. భా 

ఆంధ, స. 
ఆం, పొ 

ఆనలదు 

ఆము 

ఆళ్విన, మా 

ఇందు 

ఇలా చేవియము 

ఈ. రా 

క తర, కా 

ఈద 

= 
ఊహ. హారి 

బడు, చాటు, 

(గం శో నామము 

ఆచ్చ తెనుగు రామా 

యులాము 

(తె. జూ 

ఆనిరుద చరి త యు 
థి 

ఆప్పుకవీయము 

ఆప్టమహిపీకలా్యాణము 
వ్ 

ఆలఎగప రాజు 

అపహాల్య్యాసం,కందనము 

ఆం (థ నాయకళతకము 

ఆం (థనామ'సం గహాము 

ఆం త భా 'పార్హవము 

ఆం(ధ వాచ స్పత్యము 

ఆనందర౦గ రాట్సందము 

ఆము క్తమౌల్యద 

ఆళ్విన మౌ హాత్మ వము 

(తె. జూ 

ఇందువుతీపరిణంయ ము 

ఊఉ తర రావవాయబణము 

ఆద లూ రార్ల్యు-చరి(త్రము 

రూ పహోపదిబ యము 

ఆ తరవారివంశోము 

ఎడ్వురు నాటకము 
ణా 

(తే జా) 

కదినామనముమను 

నా రాయుల జూసు 

కహా -చివము ౦-5 తెమ్ముక వి 

కనుపరి అబ్బయామాత్యుడు 

కాకునూరి కప్ప కని 

తాళ్గ పాక చిన్నన్న 

ఏటుకూరి వెంక టనర సయ్య 
సముఖము వెంకటకృషస్ణప్ప 

“నాయక డుం 

కానుల పురుపో తవుకకు, 

పెడిపాటి అమ్మణకవి 

నుదురుపాటి వంకన 

చా కాలు ఇ్య్వానమలకామళాస్త్ర్కు 

కసూరి రంగకపవి 

శ్ర కృష్ణ చేనరాయలు 

కుమార ధూర్జటి 

కంకంటి పాపదాజకవి 

తెనాలి రామలింగ కవి 

వను పుబీటి రంగాజమ్మ 

నాన సోమన 



సంకేతము 

ఏలా. మొ, 

జంటి, కత 

కళ, (కకత 

క కుల 

కటి. శత, 

కల 

కలిమాయ 

కలు, శ. 

కవికళ 

కవి కోర 

కసిజ 

కవిజన 

కవిరా 

కవి'స 

కళా 

కా, మా. (కాళు 

కా మేళ్ళరి, తత్ర 

కావ్యా 

కాశీ 

"కానీ యా 

కాళ, ళత 

కాళింది 

కక్కు. 

కే 

కమా, 7 

కో సుం, a 

హో, | 

హోమార, శత 

కుమాదీ, శత 

కువల 

తా 

(గంథ నామము 

ఏలా మాహాత్మ్యము 
(తె. జూ. 

ఒంటిమిట్ట రభువీర 

శతకము 

కకత విజయము 

క న్యోకుల్క_ ము 

కణి వేల్పు శతకము 

కలగరారగంప 

(తె. జూ.) 

కలువాయి శతకము 

కవికర్ల్ణ ర సాయనము 

(త. జూ. 

కవిజనా(కయము 

కెదిజనర జనము 

కవిరాజమనోరంజనము 

కవిసర్పగారుడబము 

కళావూర్జోదంయము 

కాళ వాసీమా హాత్మ్యము 

కా మేళ్వురళతకము 

కావ్యాలంకార చూ డా 

మణి 

ఆజావ్సీఖుందము 

కానీయా, తాచరి[త 

కాళవా స్ట్ళ్వోర శతకము 

కాళిందికనారపరిణయము 

క కక్క ేశ్యరళతకము 

క చేలో పాఖ్యా నము 

కకమార సంభవము 

క మారళతక్ము 

క మారీశతకము 

కు వల యాళ్ళ చరిత్రము 

కృష్ట రాయవిజయము 

కృప క రామృతము 

(తె, జాం) 

కఏవినావముము 

రాయక ని తెప్ప య్య 

మట ఆనంతభూ పాలుడు 

గురజాడ అప్పా రాయక'వి 

నంకు సాల నృసీంవాకవి 

లేదన 

అడిదము నూరకి 

కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు 

బ'సవన 

వింగళి నూరన 

ధూర్జ్మ ఉతికి 

శఉనాథుడు 

ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య 

ధథూర్జ టికి 

ఆహాోేబలపతి 

కూ -చిమం౦-చి తిమ్ముకవి 

గట్టు ప్రభుత 
నన్ని చోడకవి 

పక్కి వెంక టనర'సయ్య 

'సవరము చిన నారాయణకటి 

కకమారభూర్జ టి 
వెలళస్రూడి జెంగన 



సంకేతము 

క్ళషప్ల, శకం 

కా 
కశయుూ 

bs 

కొత 

(క్రీడా 
కతయ్య 

తే తలకే 

గంధ 

గర 

గుంటూూ 

గువ్వల చెన్న 

గె, హారి 

గార. వ. 

ఫఘుటికా 

చంద 

చంద్రం వి, (చం(ద 

రేఖా 

చందా 

చంది 

చం, రా 

చంనూా 

చను 

చి తబోథ 

చింతా 

చిత. ణా 

చు. ని; 

చున్న 

జ 

జూవ్నా వీ 

జమి 

జూన పనూనాంబికా 
డా 

తపతీ 

(గంథ నామము 

శ కోంత లాకరిణ యము 

కృ ప్టాభ్యు దయము 

కేయూరబాహుచరి(తము 

కొాతగడ 
౨ 6 

(కీడాఖి రామము 

కే,తయ్యపదములు 

శే తలక్మీ 

గంభవవాము 

గీరతము 

గుంటూరు సీమ 

గువ్వల చెన్నళతకము 

హారిళ్ళం (ద ద్విపద 

ఫుటి కా-చచలమౌా హాత్మ వము 

చం(దభాను చరితము 

చ ౦ ద నేఖావిలాపము 

చం (దాంగద చర్మితీము 

చంద్రికాపరిణయము 

చంవూరామవాయణము 

చమత్కారమం౦జరి 

చి తబోధ శతకము 

చింతామణి నాటకము. 

చిత భారతము 

"చిన్నయసూరి నిఘంటువు 

చెన్నబసవపు రాణము 

జగ న్నాాటకము 

జాహ్న్నవీమా హాత్మ ఫ్ట్ము 

జె మిని భారతము 
జూన ప్రనూనాంబి కా 

రకము 
తపతీసంవరణో పాఖ్యా 

నము 

కవి నామము 

కృస్తకవి 
హం 

గాం తేటి సూరన 

యుంచనకకు 

నార్ల వెంక శుళ్వ్ణర రావు 

వినుకొండ వల్లభ రాయడు 

ఏటుకూరి వంకట నరసయ్య 

మం చెర్ల వాసు దేవకి 

తిరుపతి ఇపెంకటకవులు 

తితుభుతి పంకటక్నవులు 

పల్టూళ్ళ రామక వి 

గార న 

"తెనాలి రామకృష్ణకవి, 
౬౯ 

తరిగొప్పుల మలన 

కాం -దిమ ౦ చి జగ్గకవి 

డుడిమటి చెంకటపతి 

సురఖ మాథభవభూ పాలుడు 

బు గ్వేదము వేంకటా చలపతి 

నీంహో (ది "వె ంక టా=:చార్యులు 

తా జేపల్లి పానకొాలరాయడు 

చరిగొండ భర్మన్న 

పరవస్తు చిన్నయసూరి 

ఆత్మకూరి పాపకవఏి 

నార వెంక శేశళ్వర రావు 
ఏనుగు లతయ్ముణకవి 

పిల అమి వీనవిరభ దకవి 
య ఉం 

అద్దంకి గంశగావరకవి 



సం కేతము 

"ఆలె చా 

తాళం, సం, 

బెరుపలి. శుభా. 

తె, జూ 

“తెలుగునాడు 

తొౌంగ రాజా 

(తివేణి 

(తిళంకుస్వర్షం 

దళ (దశకు 

ద, ప్రా, 

దాశ, శత, 

చేసి 

sas 
ద్వాద 

దె } 

ద్విప. జాగ 

ద్వి నల, 

ద్విప, భల్లా. 

ద్వి. సారంగ 

ద్వి. శ, సా, 

భర్మజ 

భనా 

భ చాఖి 
భర్మా. భె 

నందక 

నమళ్ళ్శి 

నరచ 

నల-చ 

నవ 

చాదెళ్ల 
య 

౧౦ 

(గంభ నామము 

"తొ రాళ శా ంక విజయము 

తాళ్ల పాక నంకీ రనలు 

(ప్రభావతీ (ప్రద్యుమ్న 
“నాటకము 

తెలుగు జాతీయములు 

"తెలుగు నాడు 

త్యాగ రాజకీ రృనలు 

(తి వేణి 

(తె, జూ 

దళకమారచరిత్ర 

దశావతారచరిత 

దత్సిణచేళ ఇా'సన 

సం-చ యము 

దాశరథి శతక్చు 

డేవిభా౫ వతము 

దా్య్యాతింళ తాలభంజికలు 

ద్యాదళరాజచరి(త్రము 

ద్విపద భాగవత ము..దశను 
స్కంధము 

ద్విపద నలచరిత 

ద్విపద భలాణ-చరి(త్రము 

ద్విపద సారంగధర చరిత 

ద్విపదసార ంగభర 
చరితము 

భర్మజ రాజనూయము 

(తె. జూ 

భ నాఫిఠానుము 

(శంరు 

నందక సా మోజ్యము 

(తె జూం 

నమశ్శివాయ శతకము 

నర సభూ సాలీ యము 

నల చరిత 

నవనాథ చరిత్రము 

(తె. జూ 

కసినానుముం 

శేషము వెంకటపతి 

తాళ పాకము కవులు 

తిరపతి వఎెంకటకవనులు 

నాళము కృష్టా రావు 

దాసరి లతయ్ముణకవి 

తౌం గయ 

ఏటుకూరి "వంకట నరసయ్య 

“కేతన 

ధరణి చేవుల రామయమంతి 

కం చెర్ల గోపన్న 

తిరుపతి వఎంకటకవులు 

కొజవి గోపరాజు 

మడికి సింగన 

కూ-చిమం-చి తిమ్ముకవి 

బాణాల ళంభుదాసుడు 

సూరన 

మూ రికి ॥ 

చకపురి రాఘ వాచాయ్య లం 

గౌరన 



నం కేతము 

నానా 

నా, మొ 

నాయకు 

నారా, పం-చ 

నారా, రుక్మి 

నారా, శత 

నిరం 

నిరంకు } 

నిర్వ 1 

నిర్వ. ఉత a 

నిర్వ. రామా 

నితిచం 

నీతిసీస 
నీలా 

నృ శేసరి, శత 

న్ఫనిం 

నె, కా 

"నె 

నెష 

పంచ. వేంక 

పండిత 

పండితా 

పతివతా 

పద 

పద్య. బ'సవ 

పరమ 

పల, (పల్నాటి 

పాొం"చా 

పొంద, జన 

పాంద, (పవా 

పాండ వాళ్వ 

౧౧ 

(గంథ నామము 

నానారాజుసందర్భనము 

నారబారి మాట 

నాయక రూాలు 

పం-చతం(తేము 

రుక్మి జీకల్య్యాణ ము 

నారాయలణళత కము 

నిరంకుకో పాఖ్యానము 

నిర్వ-చనో తర రావో 

యజణము 

నిచిచ ౦ దిక 

సీతిసీసపద్యళత కము 
నిలాసుం దరీపరిణాయము 

నృశేసరి శతకము 

నృనీంవాప్రురాణాము 

“నెల్లూరి వా'సనములం 

నిహషభము 
Oe 

పంచతంత్రము 

పండిత రాయ విజయము 

పండి తా రాధ్య చరిత్రము 

పలివతామాహాత్మ వ్రు 

పద్మ పురాణము 

పద్య బసవపు రాణము 

పరమయో గివిలా'సము[ 

పలనాటి విర చరి(త్ర 

పాం'చాలీపరి ఇయయము 

పాందవజనన నాటక ము 

పూండవపవాసనాటకమూా 

(తె. జూ. 

పాండవాళ్వ మేధ 

నాటక ము 

కబవినావముము 

తిరుపతి వంకటకవులు 

నార్ల వంక శేళ్ళర రావు ' 
ఏటుకూరి వంకటనరసయ్య 
నారాయణ కని 

ఆజాడో ఆదిభట నారాయణ 
యు ణు 
దాసు 

బమ్మర పోతే న 

కందుకూరి రుద్రకవి 

తిక్కన 

పరవస్తు చిన్నయనూరి, 

తాళ్ళ పాక "పదతిరుముల య్య 

కరా చిమం-చి తిమ్ముకవి 

పుల ౦రాజు నరసింగరావు 

ఎతన 
బటిరువరు , వేణుగోపాల 

ఇట్టిగారల చే 'సంపొదితము 

శునాథుడు 

వేంకట నాథుడు 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

పాలకుటికి సోమనా థుడు 

మడికి సీంగన 
ఫిడుప రి సోమనాథుడు 

తాళ్ళపాక చిన్నన్న 
శ్రీనాథుడు 

కాక మాని మూ రికవి 

తిరుపతి వంకటక వులు 
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నంెకేతము 

పాండదడ, విజ 

పొం, విజ | 

పాండవో 

పొం 

= 

పాణి 

పారి 

పార 

స్మ చార్య (పెన్న) 

నా. 
(పబంథ 

ప్రబోధ 
ప్రభా 
(పభ. నాటు 

ప్రభు (ప్రభలిం) 
బసవ 

బహులా (హు 

చాణాల. కాళ 

బాల 

బాలన్ తి 

బ్ల 

బుద 
a 
ఆన 
భ (దీరి 

భషదాపరిణయము 

భష దావత్యే 

ప 
భలా 

భల్లాణ | 

ఖా 

భాను 

(౧౨ 

(గంథ నామము 

ఊమాండవవిజయ నాటకము 

పాండవోద్యోగ నాటకము 

పాండురంగ మౌ హాత్మ వ్ట్ము 

పాణీగృహీత 

పారిజూ తాసవారణము 

పొరంతీపరిణయము 

పెన్న టిపాట 

(పద్యున్నుు వర్మిత 

(కబంధ రాజ వేంక కేశ్వర 

విజయవిలాసము 

(కపబోభ చ ౦[దోదయము 

(పభావతీ,ప్రద్యున్నుము 

(పభావతీ (పద్యుమ్న 

నాటకము 

వభులింగ లీల 

బ'నవపురాణము 

బహులాళ్వ-చరి త్రము 

కాళ వా సీమా హాత్మ వము 

శాల రామాయణము 

చాలనసీతిశతక ము 

జిల్ల లీ యము 
బుద-చరి త్రము 

ల లా 

(బహార్వో తరఖండము 

ఖు (దగిరి శతకము (తే.జూఎ 

భు (దావత్యభ్యు దయము 

(౩, జాన్ 
భ్ రృవహరి సుఖ *పితములు 

భలాణాచరి(తేము 
య 

భాగవతము 

భానుమతీపరిణ యము 

కఐవినావుము 

తిరుపతి ఇెంకటకన్రలు 
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"తెనాలి రామకృష్ణకవి 

తిరుపతి ఇంకటకవులు 

ముక్కుతిమ్మన 

రాయ రఘునాథభూపాలుడు 

విద్యా౯ విశ్వం 

ముప్పి రాల సుబ్బారాయక వి 

గణపవరపు వెంకటకవి 

నందిమలయ ఘంటనీంగయ 

వింగళి నూరన 

తిరుపతి ఇెంకటక వులు 

పిడుప రి సోమనాథుడు 

పాలకుటికి సోమనాథుడు 
దామెర వెంగళ భూపాలుడు 

బాకకాల శరభకవి 

తిరుపతి వెంకటకవులు 

చితెకని సింగన 

తిరుపతి ఐంకటకవులు 

93 

డశిభరమలె వేంకట రాముకి. 

ఆల్ల మ రాజు సు|బవ్మాణ్యక క 

ఏనుగు లమ్మణకవి 

చితారు గంగాఖథరకవి 

పోత నాదులు 

ఇంటూరి గంగ రొజా 



సంకేతము 

ఖాత 

భు, రా 

క్ “రా 
భాస్మ్కు_. శత 

ఫ్ 
భీష్ముచర్మి తము 
భోజ 

భోజను తి 

నుగువ 

మదన, శత. 

మును 

మన్నారు 

మల్లభూ (మల్లు 
మల 

మహో. (ప. 
నూటా 

మానినీ 

మార్కు. 

ముకుంద 

ముదా 

మృ చ్చి 

వు. కు 

సురా 

ముల, రామా 

మ 
oS \ 
యయాతి f 

యామున 

రంగం. గా 

రం 7౫ 

రఘు, రా, 

రన్క 

రాఫువ 

౧౩ 

కవి నాము 

భారతము 

థాస్క_ర రామాయణము 

రా స్కృ_రళతకము 

కీమఖుండము 

భోజరాజీయము 

భోజబు తాపరిణాయము 

మగువ మాం'చాల 

మదనగోపహపాల శతకము 

మనుచరి(తేము 

మన్నారు దా'నవిలా'న 

“నాటకము 

మ ల భూ పాలీ యము 
a) 

శృంగార మలల చరిత 

మహో(పస్గానం 
థి 

మాటా వాంతి 

మానినీశత కము 

మార్క. ండేయపురాణము 

ముకుందదిలా సము 

ముదా రాత్ను సము 

మృచ్చక టిక 

మృ త్యుంజయవిలా'సము 
(© 

ము రావణ చరి(తేయు 

పుల రామాయణము 
లి 

యయాతిచరి త 

యామునవిజయము 

(తె. జూ 

రంగనాథ రామాయణము 

రంగాఠరాయచరి తము 

రఘునాథ రామాయణము 

రనసికజనమనోశ్చు గాముము 

రాఘవపాండవీయము 

(గంథ నామము 

కవిత్రయము 

ఖై *'స్కు_ రాదులు 

మౌారద వెంకయ్య 

శ్రీనాథుడు 
నారాయణ బాసూ 

ఆఅనంభతావూాతుండు 

కో కేళరుడు 

ఏటుకూరి వెంకటనర సయ్య 

వంకాయల పాటి వెంకటక్ప్సి 

ఆల సాని *పదన 
గం ౧ 

పసుపులేటి రంగాజమ్మ 

ఎలకూ చి బాలసరస్వతి 

బిడ్ మాటి ఎజన 

శతు 
నార్ల వెంక శేళ్ళర రావు 

మారన 

కూర “పెదన 
(on) 

తితుపతి వెంకటకనులు 
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గోణలపాటి కూర్మనాథ కవి 

ఆతుకూరి మొల 
య 

పాన్నిగంటి తెలగనార్యుడు 

గోన బుదా రెడి 
న్ క్ 

దెట్టక వి నారాయణకవి 

తేంజూన్రూరు రఘు నాథ నాయ 

కోడు 

కూ -బిమం -చి తిమ్మక బి 

వీంగలి సూరన్న 



"సంకేతము 

రాజగే 

రాజ చ (రాజే 

'రాజసనా 

రాధ” 
రాధి 
రాధికా 

"రావుక ఫా 

రానుచం 

రామతారక 

రామరాను శత, 

రామలిం 

రామా 

రా. మా 

రామే, రామేు.మా } 

రా. వి 

రుక్మాం 

రుక్మి 

రుుదను 

అత్ను 

లవ్ష్మీ 
ల. 7. 

వర. రా 

యర 

(గ“ంథ నామము 

రాజనోపాలవిలా'సనము 

రాజ కేఖర-చరిితము 

రాజవావా నవిజయము 

రాధామాథవసంవాదము 

రాధిశాసాంత్వనము 

(తె. జా 

రామచం[దవిజయము 

రావముతారకళత కము 

రామరామ కళతకము 

రామలిం గేళ్వరళతకము 

"రామా ఛన్యిదయము 

రా మేళశ్వురమా హాత్మ వచు 

రాజవావా నపజయము 

ఠుకా ంగదచరిిత 

రుకి ,ణచీపరిణయము 

రుదమ డేవి 

లతణసార'సం(౫గ వాము 

(తె, జూ 

అశ్తీ్మజేవి శతకము 

రామాయణము 

వరాహా పురాణము 

వసు చరి. త్రము 

వాల్మీకి చరి(త 

వానిష్టరామాయణము 

కి కమౌర్కు చరితము 

కుజయకుంగానము 

విజ్ఞా నేళ్ళరీ యము 
చా 

విష్ణూ పురాణము 

విప నారాయణ చర్విత 

కవినాముము 

చెంగల్వ కాళ యకవి 

మాదయగారి మలన 

కాకమౌాని మూ ర5ళవి 

వెలిదిండ్ల వంకటపతి 

ముదుపళ ని 
యు 

-మిలకమ ది లక్షీనినర సించాకవి 

అయ్యల రాజు రామభ్శ దుడు 

ఏనుగు లకు కపి 

శాకనూాని మూ రికి 

_పాధఢకవి మల్రన 

సత్యవోలు భగవత్కవి 

ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య 

చ్నితక వి “పెద న 
యి 

తా జేపలి పానకాలరాయడు 

ఇటా వరద రాజు 
లు 

నందిములయి భఘంటనసీంగయ 

తా మురాజభూవపుణుడు 

రఘునాథ నాయకుడు 

మడికి సింగన 

జక్కన 

వచేవుకూర వెంకటకవి 

“జ్రేత్ర న 

"ప న్నెలకంటి నూరన 

చదలుం వాడ మల్ల య 



సంకేతము 

బహు, నా 
మ 

క్ర 

కీర-నారాయణ 

చత, 

"వంకే } 

వెంక కేశ 

వేణు. 

బం. మొ 

చేవమున 

వె, 

వజ(౩౫ జ. విలా 

వ్యసం నాట 
చ్వాఖ్యా: వాతలు 

శకోంతలా 

కతా 

శర థాంక 

శాం 

శశి (అప్పు 

శా, పమ 

శివ. (శివరా (తి 

శివభ, 

శివధర్మో 

శివముకుంద 

శినపిలా "సము 

శివ. సా (శివత త్వ 
కుక 

శం. నె 

ళం ఖా 

శం, సా 

“జీపు 

శవ 

లో 

(గంథ నామము 

విశ్వనాథళతకము 

విషుమాయానాటక ము 

వీరభ[దవిజయము 

పేర నారాయణ శతకము 

వంక ేళాం[ధము 

"వంక కుశ శతకము 
వేణుగోపాల ళతకము 

-వేంకటా-దచలవమొా హోత్మ్యము 

జేనున శతకము 

వె జయంతీ విలా'సము 

(తె. జూ 

శకుంతలాపరిణయము 

శతాధావనసారము 

శరభాంకలింగ శతకము 

శాంక విజయము 

శలిరేఖూపరిణయము 

శా సనపద్యమంజకి 

శివరా(తిమౌ హాత్మ యు 

శివధభ నుర్నంగము 

శివభర్మో తరము 

శివముకుంద (పరమానంద 
శతకము 

శివత త్త ఏఇసారము 

కుక'స ప్రతి 

శృం గారె పధము 

శృంగార శాకుంతలము 

శృంగారసామితి 

శేవభర్శ్యమయు 

(శోవకానందము 

కబినామము 

-చింతలవూడి ఎఖన 

వోత న 

గణపవరపు వేంకటకవి, 

సారంగపాణి 

తరిగొండ వెంకమ్మ 

-వేవునయోగి 

సారంగు తేమ్మయ 

పిల్లలమతైై పినపీరభ (దకొని 

తిరుపతి వంకటకవులు 

శరభాంకకవి 

శవము వేంకటపతి 

ఆప్పుక వి 

జయంతి రామయ్య పంతులు 

గారిచే 'సంపాదితము,. 

శ్రీనాథుడు 

మల్లా రెడ్డి కవి 

పరమా సందయతి 

తరిగొండ వెంగమాంబ 

మలి కారునపండితు శు 

పాలచేకరి కదిరీపతి నాయకుడు 

శినాథుడు 

పిల్లలమట్లు పినవీరభ(దకొవి 

రఘునాథ నాయ నడు 

తామరపల్లి తిమ్మయ 

తిరుపతి వేంకటకవులు 



సంకేతము 

శీననివా 

శరం, మొ, 

కీరంసగే., ళ. 

(క్రుశాధా 
(శ్రీవిద్యా 

పుట్ట్ళ 

ఖో 

పూడ 

సంపంగిమన్న 

సక, నీతి 

సదానంద. శత 

సమీర , 

సర్వేశ 

సొంటి 

సౌాంబో 

సా, వి 

) 
మ 

సారం } 

సాశ్నీ 

సాననం 

నసీం, భాగ 

సింహో 

సింహా. నార 

సీం. నార | 

నీతా. వి 

బ్వుం 

సుక న్యా 

వ 
సు 
సుదకి 

నువుతి 

సురా 

సూరన 

p= 

(గంథ నామను 

శ్రీని వాసకల్యా ణము 

(శ్రీరంగమౌ హాత్మ్య యు 

శీరంగేశ శతకము 

శీ రాభామాథభవము 

(తె. జూం 

షట్బ(కవ రి చరిత 

వోడళకుమార చరితము 

సంపంగిమన్న శతకము 

'సకలసీతినమ్నుతము 

'సచానందళత కము 

'సమూారకవమార విజయము 

'సచ్వేశళత కము 

సాంబనిఘంటువు 

సాంబోపాఖ్యానము 

సావి(తీ చరితము 

సారంగ భర-చరి(త్రము 

సాకి సంప్రట రులు 

సానందోపాఖ్యా నము 

భాగవత ము 

సింహాసన ద్వా, తెంళిక 

సింహా,ది నారనీంవా 

శాత్రకను 

వీ తావిజంయము (శతకంఠ 
రామాయణము 

సీముంతినీ కల్యాణము 

(తె. జూ. 

స్వారో-చిషమనుసం భవము 

సు గీవవి జయము 

నుదకి. కాపరిణ యము 

చువుతిశతకము 

సురాభాం జేశ్వరము 

క దినానుము 

"ఇరవక వి 

చింతలనూడి ఎలయ 

మలా చెడి 
౧౧ | 

'వన్నెలకంటి ఆన్న య్య 

పరవానందయతి 

మడికి సింగన 

పఫుష్పుగిరి తిమ్మన 

య థాబాకుు__. అ ఆన్న మయ్య 

కసూరి రంగ కి 

రామరాజు రంగప్ప రాజు 

ముపష్పి రాల సుబ్బ రాయక'వి 

జేమతార వెంకటకవి 

శ్రీసానుగంటి ల శ్షీనర నిం వో 

రావు 
ధివరామకి 

ఏళ్చూరి నీంగన 
కొలని గోపరాజు 

గోగులపాటి కూర్మ నాథకవి 

వమరనకవి 
లు 

“జృనువముళ సోమవుం,తి 
జ 

అల సాని "పెద్దన 

కందుకూరి గుదకవి 

"తినాలి ఆన్న య్య 

బడ్జెనక వి 

గట్టు ప్రభువు 
ఆడివము నూరకవి 



2౭ 

సం కేతము (గంథభ నామము 

సౌందర్య. ను సౌందర్య సమో కు 

(తె, జూ 

హుొం'న వాం సబింశళతి 

హూం న వారిశ్చం(బనలోపాఖ్వ్యాా 

నము 

హార (పహారవి) హార విలాసము 

వారి పారివంశము 

వారిశ్ళ్చ వారిశ్చం( దో పాఖ్య్యా నము 

హారిశ్సం(ద (తె, జూ 

పా, వరాహా వరాపహా పురాణము 

కమా హౌమాబ్ద్ల నాయికా 

స్వయంవరము 

కవి చూమము 

అయ్యల రాజు "నా రాయు వా 

మౌత్యుడు 

రామరాజభూషణుడు 

శునాథుడు 

లెలఐి న 
(య్ 

శసొంకరకవి 

వారిభట్టు 
మన్నారు జేవుడు 

౫ మనిక:! తె, జూ, గురున్న(౫ం థౌలు * తెలుగు జూతీయములి నుండి జ స, 



౧౮ 

మింగ తవి 

ఇతరనంకేతములు 

జానా మూదది దవ్వు 

సంకేతము వివరము 

కన్న కన్న్నయడము 

“కాం బెల్ కాంబెల్ నిఫఘంటువు 

ఇవా కాలు వు 

చుం ని చిన్న య నూారి నిఘంటువు 

చూ చూడుడు 

జం జంటు పదము 

తమి తమిళము 

తె. జూ తెలుగు జూతీయములు 

పా, పా పాత పాటు 

పా, పాత వాడుక 

శాన్, (బాణము, 

వా వాడుక 

వావిళ్ల, నిం వావిళ్ళ నిఘంటువు 

క, ర, శబర త్నాకరము 

సా సామెత 

సా. సః సాహిత్య సమో కు 

సూ, ని సూర్య్వారాయాం[థ నిఘంటున్సు 

స్పహములు , 
6౧ 



తం౫టిజున్ను 

అందుబాటులోని అమూల్య 

వస్తువు. 
““కెలంకుల నున్న తం 7టిజున్నుు న్పృహా 

మేధి.?? మను. 1.66. 
చూ, తంగేటిజున్ను . 

తంగేటిజున్ను 

తంగెడు చెట్టు ఎత్తు తక్కువ, 

అందులోని  తేనకెట్టు చాలా 
అందుబాటులో ఉం ంటుంది, 

అందువై. వచ్చినవలుకుబడి. 

ర 1 జా భారి ! నాపాలి తం గేటి జున్ను వివి యో పా 

“కా. మా, 4.7రి, 

బన, 7.207. 

తాళ, సం. 12.75. 

చూ, ముంగిట "పెన్ని ధా తం 7టిజున్నుు, 

తంజావూరు స(తము 

వని లేని సోమరు లంతా 

తిండికి చేరేన్నతం. 

తంజావూరులో పూర్వం 

సోవమురులకోనం న న తాలు కట్ట 

ఆంచారు. అందు_వె 'యేర్పడి 

వసిలేనివా రందరికీ యేదోవిభ 
మయిన నదుపాంయం = 

చోటు అన్న అర్థంలో బిలిచి 

నదె, 

మాలు | 

“ఆ ఆఫీసు కేవలం తంజావూరు స్మతం 
లాగా తయారయింది”? వా, 

తంటలమారి 

ఒకరికొాకరికి తగాదాలు “మెట్టు 

శరాడు -- మిట్టునదిె. 

నటి వాడుకలో : 

మూరి, 

తంటాలవమాది 

తంటాల 

చూ, తంటులనౌారి, 

తండతండము ల యుండు 

గుంపులు గుంపులుగా నుండు, 

అనేకవముుగా ఉండు, 

జాతజా తాండవము తతత లలు "లె 

యుండ నాండ|ొండ నీ వోవుళకూపంబు 

లేపారలగా.. కళా. 1.186. 

చూ, తండోపతందడములు, 

తంణాదు 

ఊచలారం, 
రా 

““తరమం౭జేనసియు "నేల తం-డార చెతి.) 

దంగ. అన” ఆందో, 

తండుగోల 

య న టాడా చిల్ల కోల; 

తెయు. 

ce 

బాన్ . 

తండు ముండు వడు 

తొ టువడు, 
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““తండు ముండుపడువారు చాంట తే తందనాలు త కుజ 

రెవ్వరును,? తాళ్ల, సం. 6.56. లి తొక్కు 

తండోపతండ మగు . “తాగిితో కలిపే యిది 

గుంపులు గుంపు లగు, యక్కు_వగా వాడుక, 
ఆళళందపోపతండ మె గండోపలము 

చూ. (ఆగి తంద-నాలు తొక్కు. 
లుండ్కుు పథములందు6 గొలారుబండ 
పాలో శుక. 1.271. తంబశళ అనుమానము, తల 

తంతరగొట్టు తిక్క 
కుచ్చితుడు, అనవనర మైన అనుమానం 

మదన, శత, 87. కలిగి దాని నివ్వర్తికై -చిక్కు- 

రూ. తంతగొట్టు. లలో తగల్కొా-నువట్ల ఉవ 

తంతికుఖుపు యోాగించే వలుకుబడి, 

నారికురుపు, ఒక  తంబళి కుండకొముల 

రోగ్! ఎద్దును చూచి దానికొమ్ముల 
తంతివాలుడు మధ్య తల చవెటితే ఎటుం 

గోపాలుడు, లు లాం 
డదునా అని ఇట్టి చదవరావా 

క్ డట. అదేమా ఎగిరి వఠరవు 
జర 

తంతు నడపు లంకించుకుంది. వాడు గిలగిలా 

వ్యవహారము నడపు, తన్నుకున్నాడు, అందు మె 
వాటా, "౯/4 a 

వచ్చిన పలుకుబడి, 
తంతులు మీటు 
న అలి తంబళజోస్యము 
కాదూ 

వలికించు స స న వరః 

వ. జ్యోతివం చెప్పడం ఓక్క 
శక“నఖాంకురం౦ంబుల నయమునం 

దం(తులు మాటి -గాన మిం, పొనరల. (యచావ్మాలే తగు సన్న పాత 

జేయువాణి.?) పారి. 1.5. నమ్మాకంై ఏర్పడినది. 

తందనతానలు ““నంబికవిత్వంబు తంబళ జో న్యంబు” 

తందాన పాటలు. వెణు, క, 

“వీలల్  తందనతాన లే మయిన తజ  తరతక లాడించు 

యంచు,”? “వేం. పంచ. 2.189. లక్ష్మీ. శత, 47. 

తందనవదములు తకతకలాడు 

చూ, తేందన' తొనలు. తొందర వడు. 
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“బాబు బొంగరం కావా లని తకతక' | తక్క-లిగొను 
లాడుతున్నాడు.?? Gas వొంగతలించు 

తకపిక లగు ' ఈవీ లంఫుల చూ డ్కి_ త క్కు లి 
కిందు దు లగు, | గోాానిడమె,?? కనిక, 6.155. 

భ్యన్యనుకరణము. తకి.డికాడు 
“తకపిక లె మురియం దన కేల ఖ? ను 

తాళ్ల, సం, 8.182... ఖై వ వ ie యా 
వో ‘ 4 సుం é ॥ 

తకపిక లాడించు అ 
లు వరానవము, 

“ఒక పేద తపసిగా నూహించినన్నుల ఒకరి యిలువిదం లతకి, డితనమ 
దకపిక లాడింపం దల.-చితివేని.) | క గ లీ వూ 4.28 

గార, వారి. : న్ మానపుచ్చు అని (జాన్. తకుంగల 

నరి అనిపించదు. స. కీ. 2.105 రార “ a 

— : తక్కుల బడు 
(| దలు, కలత చెందు, చిక్కు_లలో వడు. 
య చాపటబొట్ట్లు మోమునం, “తక్కు_లం బడండ చనా దబ్బుల. కవికలాడ లి) తారా, 4. బడండ.* పండితా, పరం, 516. 
వ. క లాడు నంచు మది చాలిమి వ 

విడును వేడు దా వముక కుు-ల బెట్టు 
mms 2 lls 

తకపికలు చేయు 
కలతలు కలిగించు, 

మేనమామకు 

నీకుక్కా దకపికలు సేయ వల దను,” 

విజ, 

తకపసికలు పెట్టు 

ఎగిరివడు. 

“కగానీ జనుల ౫ న్న దకపికల్ 
వెటు-చు,?”? 

మల భ్ 8.10. లు యా 

తక్కల పడు 

కలత చెందు, 

(బౌన్. జ 

చిక్కుల బెట్టు. 

“ఏక్కడ గడచేరీ నరులు తక్కు_లం 
బెశ్తురు తరుణులు భువిని,?? 

తాళ్ళ. ౩ . 9.6. 

తకుు_లాడి 

టక్క్ము_లమాారి, వంచకు రాలు, 

తకు్క.లాడు 

వంచకుడు , 

తక్కువ చేయు 
కించవజుయు, 

6 తావకబంధువర్హ ముల్, తక్కు_వ య 
రమ్మ చరిత్మవతముల్ చెడు నవు 

వాం'స. 1. 124 
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తకుు._వ పడు 

చౌక యను, న్య్యూనవడు, 

పండితా. పురా, 124 పు. 

తక్కువ పజచు 
కించవజుయ , 

ఫీము. 1.117. 

తకుు._వవపాటు 

న్యూనత , 

భార. ఆర. 6.17. 

తకు్కంవ యగునా ? 

తనిపోవునా ? 

ఎవరెనా కించవరచినవూడు 

అనువూట, 

“మో రిటు నల్చినంత నే తక్కువ 

యయొంనో కలితనంబున నా దొక 

మవొాటవాసియున్ ౨) విప. 5,29. 

“నువ్వు రాకపోతే నా కేం తక్కవ 
యింంచా ల్లి) వా, 

“ఇదాక్కు_టీ లేకపోతే నా కేం తక్క. 

నె పోయిం చా ల్లి” 

తక్కు- వెట్టు 

తక్కువగా తలచు, 

రించు, 

పండితా. ద్వితి. మహి. పుట. 2]4, 

తకొం_ను 

సూనుకొను, 

భార. ఆది. 4.80. 

ళా, 

తెర స్క. 

తకొగ్టారులు 

బ్రతరులు, 

తక్క_ - తప్ప, తదన్వులు 

అనుట, 
పాండు, 2.81. 

'తక్సీరు మాఫు చేయు 
తవ్వ తమించు, 

'  కహిందూసావీ మాట, 
“మాయెిడల నిట్టి తక్సీరు మాఫు చేసి.?* 

రంగా. 2.153. 

తగటు చేయు 
బంగరు ముదు a నవాని 

| పూత పూయు, 

తగడెత్తు 

పార లెత్తు, 

తగరము వాడి చేయు 

కాని సనెశే పూనుకొను, 

తగర మెన్నడైనా వదునెక్కు- 

తుందా ? ఆతి మెత్తని లోహా 

ముది - అశ్రు అనుటు, 

“తరము వాడి చేని వడ తావసి నా 

' కడ వీర -గాడు-గాల, బాగ డెదు నీవు...?? 

కమా, "7.55, 

తగరుల ఏడుపులు 

రెవ బాల్మకీడ, 

ఇందు. 2.15. 

తగవరి వలుకులు 

ముదెమిు వచ్చునట్లు, నరః 

డడ నటు మాటాడు మూలలు, 
రా ౧ re) 

“వలదు తగవరిపలుంకుల్ ౫ 

కాశీ. 4.49. 

తగవు గావించు 

తీర్పు చెవ్వు, వంఛాయతీ 

న. 
సట వూరి, ఊత్ర. 778, సం; 
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తగవుగోేరి . 
నంధి చేయువాడు. 

కివిక. 4.118. 

తగవు చెడు 

పాడి తవ్వా. 

“నిక దగవు చెడి పిలువం బనుచుట, 
వముగతన మే డూ. వారి, 1.70. 

త గవుత గములు 

“బంది సానిపి తడవి కనికొనంగ 
వలయం దగవుం దగమియున్ .)” 

భార, శాంతి, 2.187. 

త గవులాడు 

యి 
వరావా, 10.48. 

| తగిలించుకొన్నవి మ్యట ఇగిలిం 

చుజు కాని.. 

ఒక దానిలో a దూర్చిన 

తర్వాత జాని ఫలితాలకు 

బాధ్యు డగుట తప్ప దనుట, 

రోటిలో తల దూర్చి వోకటి 

పోటుకు వెజటజువవ చ్చు నా 

అన్న దె యిలాంటిే, 

తగిలించుకొన్న తర్వాత బ్తుగి 

లీంచక తప్పుతుందా అన్నది 

"నీటి వాడుక. 

““తగిలించుకొన్న పిమ్మట, నిగిలిం-చు టె 

కాని కార్య ము మున్న దిళి) 

శుక, 2.291. 

[క్రియ అయి తే కొట్లాడు అని తగుక త్తి 

ఆరం, 

తగవు లిచ్చు 
ఆడవడుచులకు కానుక | 

అచ్చు. 

(తవు లిచ్చిరి పుట్టింటి తలి లి పజలు. 29 

“శివ, 262, 

తగ వెణుగు 

రితి “తెలియు. 

కకత్రలి లి దండ్రుల. బూజించి తగ వెణింగి, 

mes వెన నే య తమామ 

అనిధయయు. కమా. 2. 14. 

శే తగులక 

వలవపింవ బేసి తాను వలపు 

“నందక, 

“దిని. దగిలించి తగులక తాన ధైర్య, 

వంతుల డె యున్న సాబగుం డెవ్వండొ 

జగతి పచనం దప 
కుమా, 7.15, 

సాధన కువయు క్త మగు 

ఆయుధము, 

శ ర, 

తగుత గములు 

తగుదు నమ్మా ఆని.. 

తగనివాడు చేని కై నా తలవడి 

నవ్రూడు ఎ త్తిపొదుపుగా అను 

మాటు, 

“ఇన్నాళ్లూ ఇటు మొవాం చూపించ 
లేదు. ఇప్ప  జేచూ ముసలాయన 
పో-గానే పంచుకోడానికి తగదు నమ్మా 

అని తయారయ్యారు ఎ? వొ, 

తగునడ మొజఅ యిడు 

దిక్కుున్నచోట పోయి 

వెవ్వుకొను, 
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“త నెడ్క  వెంఆల యిడు మది యొటి 

డద వములు వినియొడినోఎి? 
bt 

ఛా, 8.280. 

చూ, డిక్కు_న్నచోట పోయి చెప్పుకో, 

తగునే కజకుటును చంక బొ త 
C౧ —— 

ముల్ 

వరస్పరవిరుద్ధము లయిన లతే, 

బములు కూడ వనుటు, 

మాంసఖండములను ఒక 

చేతిలోను, పు స్తకాలను 

ఒక చేతిలోను చెట్టుకొనుట 

పరస్పర _ వరుద్ధము కడా! 

"కేవల మాంసము కాక 

(తాగుడు అలవాటు కలవారు 

(తాగుతూ మధ్యలో కుం 

రు ట్టు న౦ంచయుకొాంటూ 

ఉంటారు, కాబట్ట క ఆఅకుట్లు 

అక్కడ దుర్జన లతయ.ణములు 

గానూ, పు స్తకములు నజన 

లతణములుగానూ ఉట్టంకి 

తము లయినపి, 

6ళటవుఖో ! నిలువుండు వేయు “నేల తగుెనే 

క ఆకుట్లును6 జంకళఈ బూ త్తముల్ , 00 

డ్, శ. 2,187. 

తగులగటు 
(SA) 

బలవంతముగా అంటగట్టు, 

గ యిద్దజం, దగులంగట్రిన “అహ్మా 

“నేర్చరి గదా. 99 

భా౫. 10. వూ, 1788. 

స న కాస్త ఆదివారంనా డై నా 

విశ్రాంతి తీచుకుందా మనుకంజీ ఆ 

తగసస___తగు 

చమునేజర పిలిచి ఇదేదో తగలగట్రి 

నాడు.) వొ 

| తగులబడు 

1. చిక్కు_కొొను,. 

“జా తీనాయక ! యింత యేమిటికి నీ 

సౌందర్య జూలంబునన్, దగులం 

బడ్డది. కేయూర. 4.44. 

2, మండివోను. 

కకల్ర్రు యిల్లు తగులబడి పోతూ ఊంది,ి” 

Ce 

ర ను చెడిపోవు. 

65 బ్ర కూర ఇలా తగులబడించేం 

నోటో “పట లేక పోతున్నాను.’ 
య అ 

తగులబెట్టు 

కాల్చు; పాడు చేయు. 

తగులవెయు 

పాడు చేయు. 

““వా డేదో చదువుకొన్నవాడు గడా 

అని ఆ పుస్తకం అచ్చు సంగతి అప్పు 

గి సే దాన్నిలా తగ తలేశాడు,?”? 

తగులాట 

1. నంబంధము, 

కకతనరకు 2 వమునకఘు6 

శాంతి 

2. కామునంబంధము, 

చూ. తగులాటము, 

ళం 

ఎవో 

దణులాట య్ 

“వేవమున, 

తగులాటక తె 

జూదిణి, ల 

తగులాట కాడు 

విటుడు, 

తగులాటము 

“కావమునంబంధము, 

ఉత, రా, 7.471. 
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తగులాయము తగులుపాటు 

తగులాటుము. తగులువడుట, 

“తనువు గలిగిన మేలు తగులాయమే తగులుబడి 

కాని” తాళ, సం, 11.8 భా. 188. స్త 
ల పెటుబడి; ప్న, 

తగులుకొను లు ష్. (చాన్ 

"కామునంబంధము కల్పించు. పు 

ప. తగులము కలుగు చిక్కు 
““దినిం దగిలిం చుకొనవ టెం దియ్య 

విలుతు, దురముపనిలోకి . . .?)” కొను; దొరకు, 

పహాంన. 4.48. తగులువాటు 

కళను ణంల డేల రాడో యే టొౌక, చూ. తసలు పాటు, 

మగువం దగులుకొని నన్ను మలి చె 

“వాడు వది ని సే తగులుకొ న్నా 

డట గా టి 

తగులుకొలుప్పు 

తగులుకొనునట్లు చేయు, 

తగులుకోలు 

తగులుకొనుటు, 

తగులు దాక మేళము అగ 
పడ్డ తాళము 

అవనరముకొద్ది మఘూారు-చుండు 

ననువట ఉవ యోగం మే 

అక 

కతలు దాయక. మేళ మగపడ తాళ్ల 

ముల్, గాంగం జేనినట్టి కాంత లింత.) 

CE 

రాధి, 8, 

తగులుపడు 

ఆన క్తి చెందు; దొరకు, 

తగులువఅచు 

తగులువడునట్లు నేయు, 

అభ మ ర ద షట్ 

త ద ద. లలా. శ దాదా ద దా దాదా పడ దద దద దానా. ల దాకా ద దా దా ద 

దేని కదిగా ఎవ్ప్చటి కమ్చుడు 

అడిగి తెచ్చుకోవలసిన 
జేరము, 

““కామగ్గవిగురతరువులు చవేమాబును 

నిచ్చు. దగులువిడి చేరము-గా టి 

పాండు. 1.605, 

తగు లూడు 

బంధము తొలగు, అను 

బంధము తొలగు, 

““ఆంతలోనం దల్లి తస లూడల దీర 

యాతగ ధరితిం (గుమ్మురుచు. . .”? 

కళా, 4.150. 

తగ్గు ల యుండు 

సంబంధించి యుండు, 

66 తానును ఆ పరికకామంబులకు తగు ఆ 

యుండును 4? తాళ్ళ, సం. 9,17. 

తగు లొనర్చ్భు 

నంబంధించు, 

“తగు లానర్పక నిల్చిన ధరణి యెల్ల ఎ) 
రుకార్షం, వ్, 77, 
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తగుల్చుడు 

వటువడు, 
వ్ 

ఆతండంు పట్టం జేరినం దగుల్పడ 
క్రీడించి దూరంబు-గాల బోయి ౫ 

వర. ర్మ అర, COR 141. పుం. ఖ్ 

తగువారు 

“ప్ మని తగువార వుంచు నది యాత 

నితో...” పాణి, 5.118. 

తగ్గుదల 

తక్కువ, 

తగ్గుపడు 

నశించు; కృశంచు. 

శతైలి తగ్గుప డియ్ె.?? హూంన. 

“సు ధాకరొనన నమ్మను తగుపడియె.. 29 

చందా. 2 1298 

తచ్చనగొండి 

మోూనక త్తే, 

చెన్న. 2,2, 

తచ్చన లాడు 

1. కదలాడు, 

2 హోన్య మాడు. 

కాళీంది, 0”, 

తచ్చనవాటు లాడు 

విలానంగా బంతు లాడు, 

నెపు, 8.95. 

తచ్చనవినయములు 

దొంగనినయము, 

వసు, 4.28, 

తచ్చన సేయు 
హోన్య మూడు, 

పాండు, 1.199. 

అత 

1.190. 

తచ్చ__తట 

తచ్చ లాడబడు 
మాన వడు, 

“పచ్చవిలుచేత గచ్చర జను లెలల 

దచ్చలాడం బడిరి ధరణిలో న.”” వేమన, 

తచ్చ సేయు 

మాయ చేయు, మివెట్టు. 

““తాలాంకు “గెలిచి రందలుం దచ్చ 

చేస్) ద్విపం కల్యా. సు. 129. 

తచ్చ లాడు 

చూ, తచ్చన చేయు, 

తచ్చాడు 

ఊరే అటూ ఇటూ తిరుగు. 
ఈఏ విటి రా ముంగిట్లో తచ్చాడు 

తున్నావు ల? వా, 

తటకాపడు 

తటవటాయించు; కలత వడు. 

66, . _పఫల్క_6బోవుం దటశాపడు.?” 

రాధి. 1.128, 

తటతట (కొట్టుకొనుు 
భ్వన్యనుకరణము. 

తటతట వడు 

చాధవడు, 

వె జ, 2.146. 

తటపటాయించు 

వెనుక ముందు వరా; 

కా న్స వెనుకంజ వేయు, 

తట పెట 

భ్యన్యనుకరణము, 

తటమటించు 

1. మూనసనగించు, 

“త చ్చలు పచరించి తటవుటిం చెదవు.? 

గౌర, వారి, తాం 



తటా__.తటు 
వ) ౬ a) 

౨, కలను 

భాగం, 4.746 

తటవట చేయు 
అబూాధ పెటు; మోనగించు. 

ధర్మా. న 

శర, 

తటస్టపడు 
చూ, తటస మగు. 

తటస్థ మగు 

తటనవ 

కళ దను "తటస్థ 

సూదనుతోేడ.” 

తటాలున 

వెంటనే, 

““సవ్యాప'సవ్య (కమ, (భమణం బొప్పు€ 

దటాలునం దలపడున్ ,.’” కళా, 5.84. 

మెనయస్రు డముథు 
శవ. తి.12, 

తటుకున 

తటాలున, 

భ్వన్యనుకర ణము, 

కాకీ, 8,180. 

త ట్రక్ "మ్య 
చలి 

-వేటసాధనాలలో ఒకటి, 

తటగిలు 
డం య 

తట్ట యగు, 

తట్ట తగుల వేయు 

నంబంధమును పూర్తిగా 

తెంచుకొను, 

చేతులు కడుగుకొొనువంటిది, 

కొత్త, 427. 

తట్టపాగ 

“ఏదురుటోపీచె మె చుట్టి నపాగ, 

తట్టవలె సెత్తుగ జుట్టి న పాగ 

ఆ వావిళ్ళ RR 

బుటను తట్ట అనుకు ఉన్నది 
లు 

గను కా, 

పాగా చుట్టుట ఉన్నది [౫ 

వి రీతిని చెప్పవచ్చును. 

తులా బుట్టు 

త టాడు చిట్టాడు 

గబగబా అడుగులు వేయు, 

జం, 

క“, నాయంపణా లేసి నాంతనిపె 

సారథిెపె హాయంబులపయిం దట్రాడు 

చిట్లాడు చున్ ౧? ఈ. పారి, 1.150. 

తటి వేయు 
౮ 

తట్రు, 
లు 

తటు గటు 
లట ఠు 

కొొట7ా చర్మం పొంగు; ఎటు 
న ఆవ 

వడు, 

తట్టుచేయి 

"కోట కొమ్మమిోది నిర్మాణ 

విజేవం. 

రంగ. రె, యం. 

తట్టుపునుగు 

పునుగు, 
“జట లె తొటిన తటుపునుంగులిి 

6 a (Je) స) 

రాధా, 5.219. 

తట్టుపులుగు 

గరుత్శంతుడు, 

తట్టు -- వాహనము, 

తాళ్ల, ముం 12.197, 
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లి 60 

10 తటా_.౨తడ 
వ్, 

తటు పోయు 
టం 

వముళభూ-చికములో ఒక భేదము 

వచ్చు. 

కళ యిం "తా పిల్లలకు తట్టు పోస్తున్న దటు. 

పిల్లలను కా “న స్టజాగతే క చూడండి. గ 

లా 

తటు ముటాడు 
99 6 

ఎక్కు వగు, 

““తనుకాంతెిరూపంబుం దప్పక చూచి, 

తలంపులోపలి కూర్చి తట్టు ముట్టూడ ౨” 

ద్విప. ఛా, కల్యా. పు, 155, 

తటు ముటు పడు 
యలు 0 

తొ[టువడు, 

కదక్కు_నివి గోర “నేల తట్టు ముట్టు పడ 

“జీల. తాళ్ల, సం. 1T. 181. 

తట్టువడు 

l. తొటువడు; న న క్ ముగు, 

కబ్షక్లై సంసారి “కేదియం ణా దాయ, 

తట్టువడుకే కాని దరి చేర లేదు.) 
తాళ్ళ, సం, 11.2 ఫా. 26, 

2, -వినుకబడు, ఆగు, 

శతనిని యే విధులఠందు. 

నెతిం? తాళ్ల, 

తట్టు వాటి 

జనుదిరును. 

తట్టు రుయిగు 

ఎక్కు వగు, 

తట్టూర్చి పోవు 

దటువడ 
ర 

నం, 6.27. 

కుమౌా, 9.45, 

చూ తట్టు విజుంగు, 

తటూర్చు 
6 

తటొెఅుగు 
ఠఉు 

ఒక వేపునకు వంగు, 
చం. రా, 5.29, 

తడక కటు 
6 

_ఏ 
అధి షె పించు; హైళన చేయు, 

తడకట్టు 

అధి తే వీంచు; గలి చేయు, 

“లీయి 1 నురానురులార ! యా పామున 

మేమ తడకటిచారము మిరు వెజవక 

"రావోయి 1?) వన వమ ల (=. 

తడక(దోపరి 

తడకలు తోసి ఇంట్లో దూరే 
దొరను 

పూర్వం పొకలూ వానికి 

తడక తలుపులూ (వచురం, 

తడకదోపు 
దూ. తడక దోపరి, 

తడకలు (తోయు 

వ్యభి చరించు, కట్టు తప్పి 

(పవ_ర్తించు, 

పూర్వం గుడినిలూ, వాటికి 

ఉం టజేవి, తడక వాకిండ్లూ 

వ్యభిచరిం చేవారు తడకలు 

తోసి వలికి వెళ్ల వలసి 

రావడం వచ్చిన పలుకు 

సడ 

తడక (తో బీన వాడు ఎవ 

జంకు ఆలి చచ్చి నపాడు అసి 

ఒక సామిత, 



తడ_._తడ 11 తేడ_..._తడ 

తడక విప్పుకొని mM | “వంది పందుల "7 వారంబు చీని, 
me, es ee | దంట మాటలు గొన్ని తడవాటు 

స్ట వన్ని.’ 

ఎవరు వచ్చినా రావచ్చు నని, గా. వారి, (పథ. పం కి. 204.05. 
“దాని కేం? తడక విప్పుకొని కూర్చుం | - 

టుంది. దానికి సిగ్లు లేకపోతే మనక మ 
ఈఊండొద్రా ల? వాం. తడనవ్రలాడు, 

తడక వెటు | చేతితో తాకుచు వెదకు, 
డై “వివిధథోపకరణ వితతిం దడవాడు.” 

ప. పాండు. 2.20. 

తడకాళ్లు పడు ( 1. పారాడు, ( పాకు, 
కాళ్ళు వణకు, | “త్రడవి యాడక మున్ను తట్టాడు మని 

తడ "పెటు పటి, వడం౭ంకంగ సెజ్జైె పె(వాల్ప నె నిద్ర? 

ah BE ". వారి, ల, 16, 

తడబడు ల న 
sss నంకోచిస్తూ నడుచు, తవ్చ 

9 తప్పిపోను టుడుగులు వేయు, 
లం 

భార. భీష్మ. క ప్రదే ye అయిన 

వీ, తారునూ రగు, చమూ ! 

కళా. 5.92. | తడవుకొను 
వెందుకు ద గ్గ తి అనేక తడవు, 

భావచ్చ్భాయలలొె ఇది తడవు పటు 

[(వయు గం, Ris 

తడబజచు ““నడచి యిచ్చటి కతండు రాం దడవు 

వాధ పజచు; తాటువమూజు | పట్టు? శంక, 4.18. 

వేయు, తడవులనుండి 

తడబాటు నాల కాలమునుండి, 

తడబడు భాతువునకు నాను ““తడవులనుండియుంల దపము సీయం 

a Ga పాట 
వాచకం. య కళా, 2.56, 

తడవాటు పన్ను న బట్టి 

మాటలతో వల పన్ను, త అరకు 
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“తడవులయబటి మేము సతతంబును | “ఇదియ కాదా కుటిల! తడిపాంతం 
బోదుము వాని వీటికిన్ .)” | గుతుక గోయు టన? 

(పథా. 1.118. ప్రభా. 5.124, 

క లు తడిపాత గొంతు కోయు 
వె తగా నే దోపాము తడ వోర్చు వ ™ 

వ యు, 

పష |; న. చేడు తడిగుడ్డతో గొంతులు 
' కోయు అనే రూవంలోనే 

తడికదాసరి 
కనబడుతుంది, 

దొంగ చజానరి, 

చానరివఆ భితకోనసర మని 

వచ్చినా ఎవయా లేనిది మాచి 

తడిక తోచేవాడు అనుట, 
“వా డమ తడికదాసరి! కనిపి సే 

ఇమం. కనిపించక పోతే దొరికింది 
స్వాహా? కాక 

తడికన్ను 

ఎప్పుడూ నీళ్ళు "కారుతుంటే 

కన్ను, 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట, 108. 

తడిగుండె 

ఆర్ష) హృదయము, 

జగం, 94, 

తడిగుడ్డతో గొంతు కోయు 

నయవంచన వేయు, 

“వాడు మెతని మాటలతోనే కొంప 

తీసాడు. తడిగుడ్డతో నొంతుకో చే 

రకం «9? మౌ” 

భూ, తడిబట్రతో గొంతు కోయు, 

తడిపాత కుత్తుక కోయు 

నయవంచన చేయు, 

““ఊఉడుపతి హిమహ్బణి చే బలెం దడి 

(నాంతన్ గొంతు గోయుతగ వెలింగి 

తివో, కడు మె తని తలిరాకులంల, బడల 

తుల మెడం గోసి దీవు చాపు 

మదట నూ క్ 9 పొంచా, 8, 

““వనజకృ పాణ ! చల్ల నయి వర్తిలంగాం 

దడిపాత నొంతు నోనసీనగతిం దమి 

వాలు గొని...” కవల. 4.80. 

తా, తడిపాత కరతుక కోయు, 

తడిపాత మెడ కోయు 
తాళ్ల, సం. లె.5రికి, 

య. తడిగుడ్డతో కుత్తుక కోయు, 

తడిపొడిగా 

కొంచెకొంచం తడిగా, 

“రాగా ఆర లేదు, పంచ యింకా తడి 

హాడి-గా ఉంది.” 

తడి ఆార్ను 

వెండుకల తడి ఆరచేయు, 

“క్షనిలులం దడి యార్సి...?? 

పారి, 4.40. 

చూ, తడి యొత్తు, 

జో « 

తడియాయజు 

ఎండిపోవు 6 

మార్క * 2 రశ, 
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తడి యొ త్తు 

తడి తుడిచి వేయు. 

తడివెండి 

పాదరసము, 

తడిసి కాని గుడిసె కట్టడు 

అనుభవానికి వ స్టే గాని తెలి 

యదు, 

తడిసినకుక్కై అగు 

కుం-చించుకొని పోను, 

కుక్కి మంచం తడి సే కుంచిం 

చుక పోతుంది. 

66ప్రాంళచం! ఆ సెళ్ల్ాాందగ్గర కొడు తడి 

నిన కక్క అర కకూర్పు 

న్నాడు? వా, 

తడిసి ముప్పందు మగు 
కష్ట్రన ప్రాలు ఎక్కు. వను, 

బట్టలూ భానాషదులూ అప్ 

తొలుత తక్కువ తూకం 

ఉన్నా, తడిెవీనరికి అవే వివ 

రీత మెన బరువు కావడంవై 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

“కడ ఖుర్చులూ, ఈం ఖరయ్బృలూూ పీల వచ్చి 

వెళ్తే సరికి తడిసి ముప్పందు మతుంది; గ్? 

హావ 

అరసు యో దుడగు 

నా, వూ, 6893, 

చూ తడిసి ముష్పుందు మగు, 

తడి యొత్తు 

తుడుచు. 

“దడిమం పుం జేలలం దడి యొ తి.. 

కళా. 7, és. 

| 

| 

“తడి యొత్తు మెతని ధవళ వస్త 

ముని వూ, 4.11. 

తడుకుపెండము 

అతెట్టుకొ అకు ముండ్ల తో 

నల్తిన తడక, 

డై క 

“రాం దడుకు బెం డె వములుక పొడవు 

చవెడలి ఎ 

తడుకు పాడుచు 

1, కంచ వేయు, 

కళ _ కదు లా పాల మటు చొరకుంద. 

దడుకు బాడి-దినభంగిన్'.?? 

కళ. 5.1ర5ర్, 

“తశుకు పాడిపిం-ది యాకుల్క, గుడిసెల 

వనియిం చె ముం (తి గురుభట 

యుతు€ డం ఆము, తిం, 

ఐ, తడకలు వజచు, 

..కుణిగి పడిన విటపివిటపంబులం 

దడుకళ వొడిచిన గతి నొందు సిద 

లఎను . ౧) మను. 4.7. 

భూ, తడుకు వొడుచు, 

ఆమం, 5274 

కళ 

తతి గొను 

1. వుంద సేయు. 

“మము గొండలను గొబల.6 దతి గాని 

(తిప్పు శుఅము 4”? తాళ్ళ, క 

౨, నమయము నూను, 

““తనయుం డని వొడువం బచలలంచును, 

దనయం6డు -గాకున్న మిగులల దతినాని 

నవతుల్ , దను నగియెద రని తలం 
చును.) భా”, 10. &. 12, 

త త్తకతక 

తాళములో ధ్టన్యనుక రణము, 

౧ | తత్తర బిత్తర యగు 
నం (భాంతి చందు, 
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“తలలు వడంక ముదితాపసో తముల్క, | “విను మా యేర్పాటు దనం,తేన యగు 
తలంప్ర లెంతయును ద తరబి త్త చున్న యది 123 కళా. 8,198. 

త లలాట ప్రభులిం. శి, 24, తన కాళ పె నిలబడు 
నీ COO 

త_త్త అపడు ఒకరి ఆధారం తేకుండా 

త తాదృకు్కు- “ఏదో వాణి తన కాళమోద నిలబడు 
కా లం 

చాని కే గొవ్చ, సాటి లేనిది. | కొనేటట్లు చూస్తే యిక నేను ఎక్కు_డ 

“తతాద్భ కోండరుచిక్ ,”? ఉన్నా పరవా లేదు.” వా, 

పాండు. 1.8. తన కెందు మాజు లేదు 

చవగుర అ ది క్రూ ద 
అ స! బాధ ఏ నేటికీ వాడుకలో “వాని 
కంగా నప్టూన్న్ని “తెచ్చి “పెట్టు త. త యు. 

కొను, తద్ది a షే ఎదురు లేదు” ఆంటారు, 
నం అశుభం, భాన్న్ని కతన కెందు మొలటు లే దనుకేతుమౌాలి 

కోరె తెచ్చుకోవడం సరి కాన్ యితం౭డు.”? కోమా, 11.101, 

అశుభాన్ని తెచ్చుకోవడం | కన గొందియే లోక మని 
ఏమిటి అను సూచన కూడా కో 

స స "తా నున్న తావే లోక ముంతా 
“విల్లో యింటికి రమ్మని ఆఅనవ'ససర౦6-గా 

తద్దినం వాని తెచ్చుకున్నాను, 33 వా, అని తలంచు, 

కక“వా౭యడు భు మండా ఆబరలో్ ల 

దన ముక్కు_న నీ ౦ జక్కాటిమోండిచె 

యాకాశంబు తన గొండియ లోకం బని 

యెం-చి...ి? 

నీతిచం(దిక. నన్ పు, 18 పం, 

l. తనతో నమానుడు. 

““కంటుకోం డెనశా(తవుం డెొకండు 

| 

తనంతటి వాడు 

తనంతటివాంయడు కలి నన్ ,౨? 

| 

| 
| 

శీ 1.109. 2. అంత పెద్ద జిలా తనదాకా వస్తే గాన్... 
డు హో 

అ "er ర్ం చ దయినా తనక జెందిన 
యు. 

ద దయినవ్వూ జే తెలు నుంది 
““తనంతటిచాయడు ఇంత నీచ మెన పనికి ఎమి 
పాల్పడ వచ్చునా క” చా, అనువట్లు ఉవ యోాగిం చే వలు 

తనంతనే యగు కుబడి, 
క త కన ““ఆఅందరినీ ఆానాణారపరు లని ఆడి 

క (పయ య. a పోశా రాయన, ఇప్పుడు కొడు “కేయూ 

అగు, కెరస్తానీ దాన్ని కట్టుకం కే నోరు మాసు 
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కొని కూర్చు న్నాడు. తన దాకా వసే 

కానీ తెలియదు.” 

తన నీడ కడవంగ బాణ నేర్చు 
అసాధ్య కార్యములను జేయ 

గలవా రనుటలో నిరసన 

తెలిచేమాట. తన  సీడను 

దాటడం అసాధ్యం కదా - 

అడే చపయూల జాణ అనుట, 

పండితా. (పథ, పురా. పు. 859, 

తన పనేమో తా నేమో 

బ్రతరుల విషయంలో జోక్యం 

కల్సించుకోడు అనువట్లు ఆవ 

"యోగిసారు, 

“ఆతడు శ తన పనసనేమో తా 

చమూ ! ఎందులోనూ కల్సి ంచుకోడు, 

కావే 

అచ, 

తన మ ప్టైంత తా నంత' 

వా జెంత? వాడి యోగ్య 

"తంత * అనుట వంటిది. 

“తనదు మెంత తా నెంత తానె 

యింత చేయం జూా-చిన "నే నెంత 

చేయ రాదు, వేలు వాచిన రోలంత 

వలె యెన, రోలు వాచిన నది యెంత 

మేలు నునా 9౫ రాధి. కి, 

తనవారు, కానివారు 

కాంతులు, అహితులు, జం, 

కక సుయ 6 బారుగిరదుగువారుంల, దన 

వారుం -గానివారు తక్క న్ననవారున్ ౨” 

వాం'స, 5.114. 

తన సొమ్ము అని తలచు 

తనదే అని భావించు, 

i 
| 

| 
| 

| 

| 

న. 

' తనివి చను 

“ఆ జయెక్కేతనుం డలతలోదరవుణి, తన 

మా మ్ముని తలం చి యతులిత త్వరమతి 

కంక, 1.420. 

త వీ "చెందు, మి 

—— 

““తనిబి సనక  మానికులవతంసుడు 

వేడ_కి పాండు. 2.196. 

“కఆంత దనివి సనక.” హార. 5.52, 

“తనివి తీరి అనే దూవంలో 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. 
“వారింటి విందులో -చుటా లందరికీ 

తనివి తీర భోజనం పెట్టారు. వాం 

తనివి తీరా 

నంతృ _వ్హికరంగా, 

కువ ““తనిబితీరా ఆ పళ్లు తిన్నాను.) 

తనివి. నను 

తృప్తి చందు, 

“ముని పం చినక్ళత్వ్యను దహిం-వి తనివి 

సనక, భా, స్కు_* 9.106. 

చూ. తనివి చను 

తనివుపడు 

తృ_ప్రి చెందు, 
“| పతిదినంబును జంగ మార్ననము "లేక 
తనివుపడజ న్గొొల్మ?? కాళ. 1.95. 

తనివెచ్చని 

గోరువెచ్చని. 

తకు. పు 

త్భ_ప్రి చందు, 

“తనివోక తోరణ సంభముల్ విటిచి.’ 
వర, రా. బా. పు. 19. పం. 14. 

తనుకాడు 

తప్పి చేయువాడు, 
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తనుగాలి “తను ముం-చినది సము[దం, బన వినమే 
రూపవంతుం డెనం గాకోం్కడిన నా 

చల్ల గాలీ, తన్నువైన గాలి, మడి గరంచచె -న్న్సర్చిన హు 99 
నిర్వ. 4.78. శుక. 8.176. 

తనువాజు తనుయాత 

తృ్పి రాదు చల్ల నగు, 1: భోజనము. 

తనుపు సేయు “సారం దనుయాత తంతుల జరుపు 

చల్ల దనము చేకూర్చు, 

“సతివియో-గాగ్ని మనములో సంత 

తంబు, దగిలికొని కాల దానికిం దనుపు 

“నేయం,దలం-ది.. కుమా. త,87, 

నేటి వాడుకలో __ “సీళలో 

రు దజడ విత్తులు నానవెప్ 

(తాగితే తంపు చేస్తుంది. ”” 

తను “పెక్కు. 

చల్ల బడు - తనుపు, తంపుగా 

వాడుక్ , 

“కప్టితో నివ్నురనం వేసుకొని 
వంచడార కలివి తాగితే 

తంపు (చలువ) అవుతుంది” 

ఆప్హం తగ్గుతుంది అనుట, 

క6చభల రుచు6 

మేను? 

పండితా. పథ. పురా, పు. 44శి. 

తను ముంచినది సముదము 

తనకు న చ్చి నది గౌప్పు, 

తాను మునిగింది గంగ, 

తాను వలచింది ంంభ అన్న 

సామెతకు దగ్గరగా ఉన్న 

పలుకుబడి, 

దను "పెక వాచిన 

' చుండి? శృ్ళంగా. నెషం 5.19. 

Pa జీవయా త. 

తనుయా[త చాలించు 

వమురణించు, 

తను వెల్ల కన్ను లె 

వ కా (గ తతో, నంపూర్ష 

భా.వె క్యంతో, 

చవదరాచుటలో కన్నులు వలనే, 

వినుటలో ఏనులూ ఇలా “తను 

వెల్ల తో చే ర్చిన వలుకు 

బడులు చాల కలను, 

నేటికీ వాడుకలో “వళ్ళంతా 

కన్నులు గలిగి మెలగవల 

విందే, తప్పితే ఆవద నురాడు 

తుంది” ఇత్యాదిగా అంటారు, 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట, 264. 

చూ, తను వెల్ల వ్ను లె. 

తను వెల్ల చేతు లె 

ఏ కా (గ త తో, 

భా. క్యంతో, 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 264, 

చూ, తను వెల్ల మన సెం 

నంపూర్ష్య 
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తను వెల జిహ్వ లె 
గా ద 

ఏశా[గత తో, నంహపూర్ల 

భావె క్యంతో. 
పండితా. ద్వితీ. పరం. పుట. 264. 

చూ. తను వెల్ల చేతు లె, 

తను వెల మన ను 
aa) చ 

ఏ కా US తతో, 

భావై క్యంతో. 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట. 264, 

తను వెల్ల సు లై 

అ 

పార్ల నం 

(౬ వ క్ re ఏ కా US తతొ, నంపూర్ష్మ 

భా.ెక్యంతో. 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ, పుట, 264 

తను వెల్ల శిర మై 

య్ wf ల ఏ కా (గ తతో, నంపూ sa 

భా మై క్యంతో. 

“పర్వ తాకార మయం, దను వెల 

శిరము యె నిను ధరియింపటి 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 264. 

తన్నందినవారు తనంతలు 

గా పృ వారిని ఆ|శయి సే 

గాప్పవాోే అవుతారు అను 

వల్లు ఉవయోగించే 

బడి, 

అనగా నమాను లనుట, 

“కమిముం గొలు-చు పుణ్య ంబున 

వహలుకు 

తన్నందిన వారు తనంత లనన్, వినర 

లోవో కి మూరు విశ్వంభర లోన్ ౨౨) 

కళా, 2.104. 

Vinny, 

కళవ్రాడ్రుు పనీ పాటా మౌాెనేనీ 

తన్ని కస చేయు 

తడిమి వేయు, 

జా నాలం 

వాళ్ళ న్న య్య వాళ్ల తన్ని 

3 త 

మరి గ-నరికి 

తగిలేశా తుల) 

తన్ని తలకు పోయు 

అవవూాానించు, దండించు, 

“ఠః ప్రభో చేసీ న్త్రే ఆ ఊల్లోనూ 

మేజా అంశ వ. తలకు పోస్ పంపి 

సారు వా, 

తన్నిన పణఅపుపె పడిన తెజగు 
చెడుపు చేయగా వానికి 

మంచి మయొన దనుట. వాడు 

కలో - “తంతే వరుసపుమోద 

వడా డట,” 
G 

“అల్లి తన్నిన బజపుపెం బడిన తెజగు 

నా కయ్యె.? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 887, 
రొ అత 

తన్ని 03 టు 

కాలితో బిగదన్ని వల్లు 
లై 

కొను. 

నామాన్యంగా మయనివి,. నిలు 

చుని వెనుకకు | వాలి కాలితో 

౫ దన్ను కొనుట అలవాటు, 

66ఆని ఇచెప్పుంగాల నిటలా,యూుని6 

గననం దన్ని పటి. కా. మా. 8.118. 
౧ లు 

తన్ని వేయు 

తొలగించు, 

నా మదా, 19. 

తస్నిరుతిత్తులు 
అ 

నీళ్గుంచు తిత్తులు, 
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“తన్నీరుతిత్తులం సం తిన్నని | 

క్భులం hss జల, 

వర, రా. అయో, 

తన్ను కన 

తన ఏలిక, తన స్వామి, తన 

“"చేీవర. 

““ఆఅక్ము_మారుండు ద న్నేలినవాం డని 

రయమెటుంగక కోమోా,. 10.86, 

తన్ను కాడు 

తన్నుకొను. 

చి త్తబోథ, 80. 

తన్నుకు చచ్చు 
బాధవడు, గింజుకొను, 

కక ట్ర నునం (గి ందు మోంద6 బడి 

యెంతయుం దన్నుక చవ్చెనేని 
యున్ ౨ నానా, 2శ్శీ, 

తన్నుకొను 

గిజగిజలాొడు, కొట్టుకొను. 

తన్ను గట్ట (తాళ్ల తానే తెచ్చు 

కొను 

తనకు తానుగా క స్టైలు 

'ఆచ్చుకొను. 

తనకు తానే ఆవద తెచ్చు 

వా 

“మిము టం ~“e (దాళ్తు మో" 

చేకాంటిరి యింక మారు వగవంగ నేమి 

కలదు 2 శివధరో్నో. 4.97 

శవట్ర న్యు గట్ల (దార్లు తా చె, కొని 

వచ్చినజాడ యను-చు పత. కరం, 

దున 6౬ జూశ్ము గొని దానన్మ వనఫ్కుని 6౬ 

గ కు నసురవర్యుం ఉజాజిన 4? 
లు 

కవికర్గ. 

. 354" పం లై, 17. 

తన్ను ___తవ 

' తన్నుబల్ల 

జ్యారం అరిగాళ్ళమిాద Eu 

బల్ల, 

శ్రర, 

తన్ను బిళ్ళ 

ఒక ఆటు, 

తన్ను ముంచినదే సముదము 
తనకు నచ్చినడ గొవ్పది. 
తాను మునిగినది గంగ అనుట 

వంటిది, 

“తేను ముం-దినది సముదం, బన వినమే 
రూాపవంతుం డైనం గాకుం,డిన నామది 

గర (చెక్ స్కేర్చిన యప్వుడె యితండు 

నాకు జి త్తజాం డరయన్ ౨)” 

శుక. 8.129. 

తన్నులాడు 

““మరిపో యటం-చును ఖుళీపెళి పుంజులు 
దన్నులాడంగన్ .)? సహాంస, ౪.216. 

తన్నులు తిను 

"దెబ్బలు తిను, 

“ఇలా వేళా వం జు తన్నులు తింటావు, 

జాగ త్త) ~~ 

తన్నువడు 

"దెబ్బ విను, ఆ| కాంత యగు. 

తన్మా తుడు 

కానీ. 7.74. 

తపతప జెక్కలు కొట్లుకొను 
ఆ 

భ్యన్యనుక రణము, 

66ష్రోడి త పత ప "అక్క. లు గొట్టు 
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కొనుచు గూయుకమ మొప్ప మోజె ! తప్పక చూచు 
చేశున యనియిడు.? కథా. 8.25, 

నిశ్చలముగా చయరాయు, 
తపనము చెందు 

So oe సి తనయునిల 
తపించు, చేని కైనా ఆశించి నన్న వా రిం దప్పక చూచి 
వేదనవడు. దీనుం డై? ఊ. వారి. 2.18, 

| 

oe 
జ 

జగ, 118. “*కడుం జి తము వ. నాథువ క్షం 
వము వండు ముం, దప్పక చూచి... : గా 

లం న! థి 

కోరికలు ఫలించు, కోరిక అం 
తీరు, ర ం౦డౌ 

“ఇంత తెం పొందకుం,డినవాం చేమ తప్పక, 

వాండు నితపము పండే న్నిండె సౌఖ్య ““ఉత్సవం బుత్సవము తప్పకుండ సురలు, 

నితుల్ ౨? శుక, 4.18. | వత్తు కాత్సుక్యమున దక్షవాటమునకో,? 

గ్గ ఫీము. 8.900. వ అద 
తపము పన్నికొను “తప్పకుండా సాయం(తం వస్తాను. 

తవస్సు చేనుకొను, వా, 
కమా. 6.160. తప్ప చరించు 

తపమువడ బోవు అన్యధా (వవ దించు, 
wa 

వ! 

తవస్సు చేయబోవు. ““రవిచం(భులు దప్పు6 జరించి రయ 

కఆడవిలోనం దపమువడల బోదు నను | డన్ ౨? భాస్కు_. అర, 2.887. 

నంత, జజుఫితనము లెందు6 గణఅచి అ 

తీవ్ర) కోమా. 6.16. తప్పు జోల 

తవము వడు 1. సరిగా చూడక పోవు. 

తవన్సు జేయ క్ు నౌ రని చూచుడొ -గా కిది తప్పుల 

జూాదుడో 93 కుమా, SO Ay 
“ఇడ్రబాట్లువోలె నింటిలో  నుండక్క 

యాోకడుదాన వంత యడలి బాస, నడవి ౨. అన్యథా భావించు, 
లోనం దపము వడం బోదు నను నింత, ““తప్పంజూాడక విను తగు మన ముం-చి,?ి? 
జజభఖితనము లెందుం గఅచి తీవులి 

పల, పు, 1కి, 
కుమా. 6.16. 

తవ మె త్రికొను 
లః వ్యతి లేకంగా వరాం, 

. “6కడుకొనక తప్పం జూా-చినం జెడు 
కళ అ యఘు, తవస్సు లోకములు ,*? కు వరా, 9.44. 

ses తప్పట గొట్లి యార్చు 
“అభవ చేహార్ద మురువడి నాక rs 
మించి, కొనల pa మున్నె తప మెత్తి ట్ రెం వేయు, 

శొనియె నజ”? క్షమా. 7,51. | “జేంకున యనియొడు కనుము గటి వధూ 



తప్ప... తప్ప 20 తప్ప... తే ప్పి 

మానభ నము దోంచుు నసవమళరుండు తప్పనిసరి 

తప్పుట. గొటి యార్చె చనం? ॥ 

నత అనివారగంము, 
కళా, 8.25. న ర్ 

కృష్ణని, దే, 

వ లు ల్ Ce తప్పటడుగులు పట్టు తప్పునిసంగా 

అడుగులు వేయు. “వా డున్న చోటలా తప్పనిసరిగా 
““ఆలనలన తప్పుటడుగులు వట్టుచో, వీ డుంటాడు:” చా. 

నిద్దంపుంబస లూరుముద్దుం జెలువు...?? తప్ప నూకొను 

కళా, 6.197. 

చూ, తప్పటడుగులు వేయు, కా విను. 
““ఏణుణెన తమువాని గృృవాకృత్య మడిగి 

అదు 3 

తప్పడుగులు వాం డనునవి తప్పు నూంకొ నెడిబారు ,”? 

తప్పటడుగులు, ఆము, 4.7. 

| 

కిల లు వచ్చీరాని నడకలతో తప్పి జాతీ యనా 
గాలా | ర 

"వేయు అడుగులు, వారచాటుగా నయినా, 

బస 1.16. | “మును పెపుడున్ వినంబడని ముచ్చట 
పుెక్టైను గాక కోంతు లెం, దును బొల 

దిండి బపోటరులం దున్నుట గంటి మె 

తప్పి జూటీయున్ అచ్చ. రొ. సుంద, 

| 

| 

| 

తపు దలచు 

అన్యథా భఛామించు, 

“ఆక్కు..ట! తప్పుల దలం-దితి,”? ప్ర 

భార, (ద్రోణ, 2.248. ష్ 
ర బాటుగా, 

కశఆక్కు_టు ! తస్పిడారి యటు ల నను?” 

సారం, 2.19. 

తప్ప దార్చు 

ఎదుటివాడు కరు థార్ సనం 

గహింవకుండునట్లు చేసి 

తవూదారి వట్టించు. 

“ఎవ్వ రిడుని జేపం, బేవురి వాచే కన 

వలె నే మనుచుం దప్పు. దార్చె నెజు6 

తప్పిదారి అయినా 

వపారాబబాటున నయినా, 

కద పరమగోష్య మోపు,త యోపు 

రంధి, తప్పి దారియు నెణింగింపం దరము 

గింప్రు మనస్ ౨? పహాంస, 2.121. | గాదు. పాండు, 1.21]. 

తప్ప ప “త్రమ్బిచారి. ఆయినా వాడి నోట్లో 

సత్యం రాదు) 5", 

అనతం మాడు, ఫ్రీ తప్పినకన్ను 
“కింద ఇలి_-దిన (వాలు "లెక్కింపు 

మనక, తప్ప నాడక తొలింటి చారి నదిగా తేని కన్ను. 

డక)? ఉ. వారి, 8.124. పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట, 108, 



త వహూ__తే వ త్రై 

తప్పు కల్లు 

పొరకాటు జరుగు, 

“ఆకట! నాయెడ నిక్కము దప్పు 

గలెనో,?? పారి, 1.116. 

తప్పు కాచు 

మన్నించు. 

6న తప్ప కాచాను, ఇక మోడా నా బుడ్డి 

గలిగి ఊండు,?? వా. 

తప్సుకోలు [(మొకుంైా 

తప్పించుకొనుటకై_ జేయు 

(మొక్కు, 

కనే యిషప్పుు అడిగి తెచ్చెద నంచు జని 

కాంచురక గోడెమిండనిం దప్పుకోలు 

మొక్కు?’ శుక, 2.వీ6రిం 

తప్పు చేయు 
తవమూగా తలచు, 

విహ్షు. 6.40. 

తప్పుటడుగు వెట్టు 

చీన్న పిల్లలు అడుసులు తడ 

బడుచుండగా నడచు, 

తవ్వుచారి అడుగు ముట్టు, 

“చర్చ కారి జగ త్పూర్టుం చార్ ఫ్తి, 

నడుగు వెప్టడు౫తి దపూటడుగు 

వి క్రైం? కా, మూ, త.80, 

తప్పు తంట 

జంటవదం, 

“తప్పుతంట కొరగాని దానచారి.?? 
రాధి, 8.27. 

తప్పు తీయు 

తవ్బూ పట్టు. 

క కసం డి తులు రప ప్ప ల్ తీతు లేచో 

కదా 19 పాణీ, 1.20, 

న. m—— 

తనా.  మగటెలడపునావానండాడాసోనరావడాలలనునయార్రావామూూ ప్రార యోవాన్యనయంయినానాలనాానాయాగానలలంతానాయనల యల వారం ాలాలదానానానివునావాయనయనంను వా ఆ 

తవ్వూ_టే వ్యూ 

తప్పు తెరువు 

అవమార్లము 

కారీ, 5,64. 

తవు(తోవ 

చూ, తప్పు తెరువు. 

త ప్పుదండుగలు 

జదివరవానాలుం, 

కక్క, 19. 

తప్పుదారి 

చూ. తప్ప (తోవ, 

తప్పుస్ళ్లు 

సుక, త, 2లి, 

తప్పు పట్టు 

లోవ మున్ను, 

“సరిత జి ౦ చితిని బట్రంగరా డిడి 

తప్పుగా ముదిన్ 4’? కళా, 8,256, 

తప్పు మీద బెట్లు 
పవి 

తవ్వ మూపు. 

““ఆరయక తపూ మూందంఈ బెట్రిన. 03 

భార, పతం 2.866 

తప్ఫులతడక 

తేవ్వూలు కువ్పలుగా గలది, 

న్నుగీ, వు. 47, 

cas ళు సకం ఒట్టి తప్ప లతదడకం 

దానిలో "తప్పులు గుర్తు "పెట్టడం ఎలా 

చందా, 4.189. 

తప్పు అంచు 

తవులు వటు, యూ న. 



తోవ తే AN 

““భ రకం బొాొరుగూరు పయనంబు౭ 

జెప్పని, ధరణీధవునిమోందం దప్పు ' 
"చెంచుల 

తప్పు లోగొను 
తమా తవమిం-చు. 

“తామని ౦-చిరి నను దప్పు లో? 

గొొనుము.ి 

వర, కట కిపి్క్ 0౦. శు. 448. పుం, 05 

సం వటు తప్పు స 

తవ్వూ 'లన్ను. 

కవర్రాంకక్రమో సా రెకను దప్పు వర్రీ =” 

| 

సుక, 2.505. 

టకా గానా అందాయి మాయికా లతా. =అదామజాపాుడాలా.. దడా ాలలతా చారు మరత నాలాల దా న 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట, 186. | 

“కటకట ! నన్నత్కరుం, డంట కవి 
తదు దప్పు వకు నంట.ి? 

ఠు 
మూ, 8.166. రా, 

తప్పు వడు 

తవ్వ చేయు, 
66దనుజత నయం బొండి తపూవడితి,* 

భాగ. 9.54. 

తప్పు బత 

జరిమానా విధించు, 

ముఖ్యంగా కులపెద్దలు భన 

జరిమానా. 

“వా డాకులం లేని చాన్నిి "ల్లి చేసు 

కున్నా డని, కులెపెద్దలు పదివర హోలు 

తప్పు వేశారు. వా, 

తప్పు సేయు 
చూ, తప్పు చేయు, 

తబ్బిబ్బగు 

తల[కిందు అగు, త న్గ య 

యగు, 

“ఏమిటా అంత తబ్బిబ్బయి పోతు 

న్నావు శ? బప” 

తబ్బి___తమ 

 తదట్బిబ్బుగా 

వ్యత్య_న్తంగా, 

(పఫా. 2,108. 

తమకపడు 

క వడు, త్యరవడు తపహాతపహా 

తమ మొగంబు జూడు తము 

జూడుము 

తా ముంత తవు యోగ్య 

"ఆంత ? 

నటి రూవం ఆ మొగం 

చూడు? ఆ న్న్న తు విన 
ళు 

వస్తుంది. 

న నదో మహాోగావ్పవాల్లో 

అన్నట్లు మాట్లాడేవాని నివ 

యంలో ఈ ముగానికి ఇంత 

యిడాి” అనురీతిగా ఉవరానా 

గించే వలుకుబడి, 

“తము "వెంంగంబు6 జూడు తము జూడు 

మేనుంగు, మింద నున్నవాని మేర 

మోతి, సున్న వడుగం జూచుచున్నారు 

హారిభ క, గమ్య భామశాంతుం ౫ర్భ 

పరులం,9) పాండు. 4.2758, 

తమ సొమ్ము చేసికొను 

తవు స్వాధినము చేసుకొను, 
పాండు. 4.208. 

వాడుక లో. 

““డాళ్లోవాళ్ల సాము ౦ "తౌ 

మూనం చేసి వాడు తన 

గార చేసుకున్నా డు, శ 



తమి___తమ్ము ౨8 తమ్ముు----తర 

తమికొను ' తమ్ముదోయి 
త్వరవడు, కాంట్నీ౦ం చు; కవల తముూలు, 

కుతూహాలవడు; మోహించు.. స స 
జె 

తమికొల్బు తమ్ములము నయు 

చూ, తములము నేదయు, 
తమికొనునటు వేయు, 

0౧ తమ్ముల వెచి దాటు 
తముకు వేయు 

దండోరా వేయు. 

ఏడొనా అధికారుల ఆజ లను య రా 
(గా మూ టుబ లో తముకు 

వాయిసూ (వక టించుట అల 
ల 

యాట, 

సుక, 4.1ll. 

తములము సేయు 

తాంబూలం వేనుకొను, 

సుమతి, 

తమ్మడినాని 

తమ్మళ్ల సాని, 

స్ట (క్రీడా. వు. 91, 

తమ్మతసుకు 

చూ, తమ్మ పడిగ, 

తమ్మతొట్లి 
డ్రం 

సూ తమ్మ పడి”. 

తమ్మపడిగ 

తాంబూలం వేనుకొని ఉబ్బు 

ఉమిసే పాత, 

రసిక, 4. 

తమ్ము గుజ్ల 
క 

తముడు, 
@ 

| 

(వమాణము జేయు. 

సారం; 2.205, 

తమ్ము వాడు 
| 

తముడు, 2 
| వ ర, 

| తరకట (బ) బురకట 
| 

ఇం (ద జాలం, మూయ, 

వెరానుం, జం, 

“కాన దరకట బురకట -గాదు ములు?) 

(పబంధ రా, 626, 

| - = కల్ల -గాదు ఆ లాటకము గాదు 

తరకట బరకట గాదు తబ్బిబ్బు గాదు, 

| తనుకు -గాదుతి? 

కధ్ 

వేంకటా. 5.129, 

| తరగతిగుండ్తు 

నై జువారీగా ఉన్న బంగారు 

గుండ్ల నరము, 

తరతర పుట్టు 

వివరీత మెన భయం కలుగు, 
“రెడ్డిగారు కనిపించేసరికి వీడికి తరతర 

పుటి ఒకటి అనబోయి యింకొక 

టన్నాడుం) వొ, 

' తరతరమ 

అంతకంతకు, (క ను 

(క్రమంగా, 



తర_._.తర 

““నిటలాతువహ్నీ గడు నుత్క_ట మె, 

తరతరమ మోంద6 గప్పిన... 

కమా. 5.50. 

“తరతరమ సుపర్వ సురభిదరి కిం 
జేరకన్ .?’ వార, 6.89. 

తరతరముగా 

న న న చెందుతూ, 

రాను రానూ స క 

వవుతూ, 

ళనుదుతి కంటి మంట సద లంటి 

పర్వుచుం, గవిసి తరతరంబ కప్పి 

క్రాొనంగ.?? కోమా. 10.5. 

తరతరముల నెన 
చా 

ఎన్నటి కైనా. 

తరము - ఒక  పురుహోం 

తరము. 

వార, 8,76. 

తరతరాలనుండి వచ్చు 
బాలనాళ్ల నుండీ (పవ ంర్తిల్లు. 

“మా క్రీ ఊరి పౌరోహిత్యం తరత రాల 

నుం వస్తున్నది” వౌ, 

“ఆ ఊరి “రెడెణీకం తరతరాలనుండీ 

వాళ దే.” వా, 
య 

తరబడి 

రకము, వరిమాణాము, తెగ, 

చెంబడి - ఇత్యాది భావనా 

యలలో, 

తర మగునా 2? 

అసాధ్య మనుటు, 

““దజివరీనందనుం డీతనిచానులం చెలి 

యం జడులకుం దర మయాంనాటి 

తాళ్ళ, సం. 7.79. 

తర____తర 

తరమా ? 

తర వుగునా॥! 

“ఆయనతో వాదించడం నా తరమా 929: 

నన. 

తర మిడి 

1. వరుస "బెటె, 

౬ 

“కర  మనుర కి పుట్ప్పదము గమ 

సుగంధమరందవాంభచేం, దర మిడి.” 
భా౫, సృ లి.ర550. 

66. . సహ సబవాహు6, బరిమౌొర్చి నప 

తులం దరమిడి దునుమోణజె, నిటబువది 

యొక్క మా ఆలచోట.? 

జార (చో: Bal 

జార ఉద్యో. 4.150. 

““వనజభ వుండు మెచ్చి వర మిచ్చు వేళ, 

నరుల నెన్నక యున్న నా౭టిత ప్పెల్లం, 

దరమిడి నేం డిచే తలకాడె నీకల? 

రం. రామొ, యు, 42.1, 

aR తారతమ్య stern? 

“వరున నార్వుురు చ(కవర్తులలోనం, 

డరమిడి మున్నెన్న6ందగు చక్రవ త్ర? 

గా. వారి. (పథం పం కి, 145.146. 

తరము అనునది వన్న వాసి 

వలెనే అంత స్తును తెలుపును, 

తరము గాదు 

శస సాధ్యము కాదు, 

కకభురకంతి నితంబదింబము నించం బుడ 

మహా, పరి యొన చానికిం దరవణ 

గాదు?) శుక. 2.7. 

వాడుకలో... 

ఆ వని వేయడం (బహ్ముతరం 

కూడా కాదు.” 

చూ, తలము కము 
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అ, వనికి "రాదు, 

నేటికీ ఇది రాయలసీమలో 

వాడుకలో నుండు 

““వాడు దమిడీకి తరం కాడు." రో, 

శఆళ9ది మన పనికి తరం కాదు.) చొ, 

ఇక్కడ తరము అనుట 

రకము - అందుకు తగిన 

నత్వము కలది అను నర 

ములో (సయు_క్షము. 

తర మెతుగు 

వాని యూ గ్ తను 

లించు, నిలువ కట్టు, 

వరిశీ 

6, _ .కురుప్రుల గాలిచి తద౦ాబరము 

లలో జి(తవర్హ శ్రాసురములంగా6ల, దర 

ముటి౭గని లోే-చ నోత్సవ, కరములం-గా 

బామ్మ బా తికలకం చండీ 199 
' భార. విరా, 4.47. 

తరవాయి గొను 

నెన్నంటు. 

కక“తర బాయి గొని జంటల దాసలం6 

గాని?’ తాళ్ల, సం. 10.184. 

తరవాయి చెవ్వు 

నంత చెమ్చా, వల్తీంచు, 
ఈళచచెల(గి తొొలునా౭ండు తరవాయి ఇప్పి 

నటి, యొల పన్న ంబు “నేకరు విడి.’ 
ళ్ oa) 

రా. ఏ, 92.8, 

తరాతర్యప్రకారం 
"హాచ్చుతగ్లుల ముర 

కాకీయా, తి5్ ఏ, 

తరిగంబము 

కవ్వం కే స్తంభం, 

భాగ. 8.205, | 

| 

మాతు, 

తరిగడవ 

ఇరుగు చిలికే కుండ. 

తరిగోల 

కవ్యము. 

తరిచల 
తను. 

చూ. తరిమజ్ఞిగ,. 

తరి చుట్లు 

ఇరుగు “దేవతాదులకు నివే 

దించు, 

శం ర్మ 

తరిణ బట్టు 

చూ. తేటి మెన బటు, 
అం 

తరితీపు చేయు 

నంతపింవ చేయు, 

“మనిం దరితిపు చేని,?” 

విజయ, లి.లెశ4, 

తరితీపుల బెట్టు 

కాది 

విక. 4.204. 

తరితిపు సేయు 

నంజోవ చెటు; వాధ చెటు, 
రు లు 

తరిపాలు 

అవ్వాడే పిండిన పాలు, 

“ది క్కు_ని తరిపాలు జా నపుడు 

కంఠము మోవంగంల (చావ జేయ.” 

సారం, 8.194. 

తరిమజ్జగ 

అపహ్పూడజే చిలికిన మజ్జిగ, 

తరివట్టు 

దేవతలకోనం పెరుగు ఇత్యా 

యులు మిోాదుకట్టు, 
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తరివెన్న నం ధనము has rc 

అవ్వుజే వీసిన క్యు ass నసరామి... 

' తరువు సెయు 
.... తరువాత bass 

ఇతరు లంతా రెండవ రకమే సు. 

ఆనుట. 

““టందణలు మూ తరువాత గాదె, 

(శవ, 2.80. 

“ఎందరు పండితు లున్నా వాడి తర 

వాతే,? 

తరువిడు 

(చెరేచు; తొందర ట్టు, 

తరు వుండు 

1, బాకీడబ్బు యిచ్చువరకు 

వసూలు చేయుటకై. జడి 

తోసే యుండు. 

““దినములు ముప్పది దీటు నంతకును, 

గనలుచుం దరువుండి కడమ -గాకుండ,ి? 

ణన” వారి. (పథ. పంక్తి, 1515_16. 

ఇ, -కావలి యుండు, 

కళకాంమాతుర తాతిలేకమున 

పోకల6 బోవం జూచినకా, వే తరువుండి 

పట్టుకొన సిర జగర్నున వైన శక్యమే.) 

-వేంక, పంచ, 4.486. 

తరువుకాడు 

సి మా ని నిర్బంథించు 

(త్రై 

సా 

నాలిడి 

బాకీ 
మునిది - ఆ మనిష 

తరువు పనుచు 

బాకీ వసూలు చేయుటకై. 
మనుషులను వంపు. 

కప్లధువు పని చెను దనదు కింకరుల వారు, 

em  —. మ. నన దా నాల మనా దాకానాా దా దదాపు లలలాల. 

at క ద. ద. ము దతం దాతా పరు అయానులను. చన్యతానతనాల వనిత. మ. లయల ఆసాతకాలుదములడకడాం.. అలా 

ఆ ద దాం కనా. దదాతు దపా. ద దందా స. మ అనా అనాలా పనా నలు తిడా తాయ దా. దాపున జాలా. సాంతం దడా. 

““్ఞాలువుని వెంటం బోం దరువు సేయు 

మనోజాని మాటు...) కవల. 4.రడీ, 

జహా 
టు తర్కము పెట్ట 

కలజహాము చెట్టు, చాదము 

"వెలు. 
లు 

కక ల్వ చ ల ముం జూచి వానితో 

దర్కు._ము పెట్టం బూనిన  విభంబున 

నెక్కు_వ నిక్కు జూక్కు__లున్ ౨) 

నీంహా. 8.91. 

వాడుకలో. 

“తర్కం "వెట్టుకొసి కరార్ప్పుంెకు 

ఎ) టా న య్యా ! అ క్క_ డ 

లగ్నం మించిపోతా ఉంది,” 

' తరనభరన చేయు 
జ “జ 
బహు భ ంశుల తర్కి.ంచు 

కొను, 

“ఎంతో తర్పనభర్హన చేసి వానిచే తప్పని 

పెద్దమనుషులు తీర్మానించారు. వా. 

తర్హనభర్హన పడు 

ముందువెనుక ఆలోదనలు 

చేయు, చర్చించుకొను, 
మాటా, 104. 

తర్జని జూప్పు 

ఎవరితో నిేశించు. 
కర యర్జునుం బనుచుటు కర్ణం బని 

తరనిం జూావపినలి జని, 1.124. 
ఖు కలు 
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తజఅటు గొను 

కొరడాలతో కొట్లు. 

(టౌన్. 

తజటు చేయు 

కొరడాతో కొట్టు. 

కొకు. 5.170. 

తఅటున (వేయు 

కొరడాతో కొట్లు. 
““హుంకారములతోడ స చ్చాటనపు 

బద్కనిక తీగ తజటునన్ (చేసీ 

(వేసి... కళా, 8.96. 

ఇది బదనిక తీగ తఆుటు, 

తఆఅత అకలువాజు 

గలకలు గఆక లుగా-పా-చచ్చు 

తగ్టలుగా అగు, 

తజఅతఆఅలాడు 

భయపడు, తే త్రటివడు, 

“నాన్న పేరు చెపే వాడు తేజితేజిలాడి 
పోతాడు? వా, 

తజణపివన్నాల 

కొదమువెన్నెల, 

కాళీ. 1.128, 

తజఅజమి యడుగు 
నామన 
oJ 

కా. తొందర చెట్టుతూ 

చెప్పూ చెపు మని అడుగు, 

“ఆని తలమి యడుగుచున్న రతి ముకు 

వీకారంబు6 గని మనసిణుండులి 

కోమా, 4.5రి, 

తతిగినకదళి చందమున 

కొట్టివేసిన అరటి చెట్టువ లె, 

లి తటి_..._.తేటీ 

హాఠా తంగా మూర్చిబ్లువట్లు 
— "జటా, ర్ 

తరచుగా  ఉవయోాగంచే 

వలుకుబడి, 

“త ణలిగినకదలి చందంబున 

రయులిం౭గి...?? 

Fetter et సాది, ద్వ. 1848_44, 

తఆశిగి వచ్చు 

త లుగువచ్చుగా "నేటి వాడు 

కలో ఉన్నది. 

అత్య ంత దుర్భికు మె జేళములు 

నేల 

నాచ్చె, ధారణ  లెంతయుం దేని 

వచ్చె” విష్షుపు. 6.8315. 

తఆశీగాను 

కషూనుకొను, 

భార. ఆర. 7.86. 

త తిగొల్చు 

పూనుకొన చేయు, 

త ఆితీప్ప పుట్టించు 

ఇష్టవడ జేయు, 

“తటితీపు పుట్టించు తక్కి_ చే కా సల్ల, 
వడి వెట్టి రాం పియునవారి6 జూ-దచి,?? 

విప్ర, 4.16. 

తే “= pe యుండు 

అవసానదతలో నుండు, 

“తలి దకి్క_ యున్న యా తల్లి దండ్రుల 6 

సంతోష పఆజ 

పాండు, 8.836. 

జాలు) పలచ చె 

వతి?” 

పాఠాంతరం, 

చూ, తటి దొక్మి_ యుండు, 
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తటి (దొక్కి యుండు ' తతియ జొచ్చు 
కాటికి కాల్లు బా చుకొోొని (వవేశించు ; దాటు; తిరుగ 

యుండు, ఎందు, 

“తతి (దొక్కి_ యున్న యీ తల్సి | తణీయబడు 
మె. 

దం(డ్రులం జాలం బజచ వై సంతోష. 

పజచ వలి”? పాండు. లె.లె6. 

చూ, తటి దకి_యుండు, 

తణీమి వలుకు 

= 
oo) 

Qn 

Gl అడుగు, 

6సంధ్యావశీ దేవి యధివుం దటిమి పలు 

కవచో రుక్ళాం. 5.129. 

తతిమెనదొెడ్డ 

తఆిణ వక్ట్రుచోటు. 

చూ, తజీ మెనబట్టు. 

తటణిమెన బట్టు 

తరిణాబటు. 
ఆం 

వ్యడంగులు క[రయమై ననితనం 

జేయుటకు, నునుపు చేయు 

లకు మం-చచంకొళ్ళు ముదల? 

నానిని ఒక సాధనం౦లో 

దినించి ఒకరు ఆ క[రను 

(తాడుతో తివ్వుతుండగా 

ఉలిని డాని కానించి తీరు 

సారు, దానిని తదెిణ బట్టుట ము 

తటిమున బట్టుట అంటారు , 

రా. తరిణబటు, ' 
ఉం 

తఆశీమెన బెట్టు 

తతవమునలో బిగించు, 

చూ, తబిమెన బట్టు. 

చూ. తేటియ జొచ్చు. 

తణివడు 

ఒరసికొను, 

త చేవడ్డ కంకాళతండములును లి 

కాకి, 8.188. 

తజుగది 

వాడు -- దలారివ్యావారం | 

తఅబుగాకు 

కొొయ్యగూర, 

| 
కుకు క్ వ్యాపారం వే 

శర, 
తజుగుబేరము 

ఒకరి సరుకును తనవద్ద నుంచు 

కొని వముతచతొకదికి అమి వెట్టి 

వచ్చిన దానిలో కొంత వంతు 

తీసుకొను వ్యాపారము, 
““వేళ్ళమందు అమర్చి విషవైద్య్యత 

వహిం-చి తలుగుబేరముల “నంతయును 

మిం-చి.?”? సుక. త,872, 

తబుచంటి 

శిశువు, చిన్న వాడు. 

ఇది వావి ళ్ళాదులలో చేదు, 

తఅుసనంటి ఉన్నది, అదె 

కళా డూ రూపాంతరం 

కావచ్చును, 

6ళద)ం డిదోగం బెన తణఅంచదంటి[ కియను 

చన్నును గుడవకళి) బన, పఏి,ర9, 
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క“తణబు-చంణి తన్ను నిడిరిని, 

గండు”? ్ హువా, ఖ్ ష్ 

వావిళ్లలో ప్రక్కు..డ మూరుడు 

అని ఉన్నది గాని బాలకుడు 

శిశువు అన్న ఇాలును. 

ఇక్క-డ కూడా పిల్ల మాటలు 

అంకు నరివోతుంది, 

““ఎలచారు నెలుంగ నొల్లని భర్మువు, 

జీల సిక జెప్పు నేల వల నెర జెణబుత 

వాని కింత తఆఅు'ససంటి పలుకులు, నన్నె 

వృద్దజనము లున్న చోట. 
భార. నభా. 2.228. 

ఇక్క_డ డఉద్దత మని వావిళ్ల 

దులు, ఇంత విరుద మైన 

అర్థాలు రెండూనా? అను 

మానం. 

భూ, తేలు'నసంటి. 

తఅతుసంటి 

చిన్న వాడు, 

చంటివాదు వంటిది, 

““తటయి'సనంటి దన్ను నెదిరిని, నెఖు 

గండు” కుమా, "౯.40. 

తలంటు 

మ అం am తలవై నూ నె రాచు - అభ్యం 

గన స్నానం, 

తలంటుకొను 

అభ్యంగ నస్నానము జేయు, 
“నను తలంటుకొని రెండు బారా 

లయింది. కళ్ళన్ని మండుతు న్నాయి.” 

చరా, 

తలంటు పోనుకొను 
అభ్యంగనన్నానం చేయు, 

. నిను. గానినన్ ౫? 

తలంపునకు వచ్చు 

జ వికి వచు, మా హీ 

“ప్తో మిగులం జేయుట నొండన 
చేర నృనసనూయ తఅంపునకు రాదు నూ 

డా. పారి, 4.15855, 

రూ. తలపునకో వచ్చు. 

తలంపున బాతు 

తోచు, 

““మునుమున్న మనంబునం బొడమి 

యుండ, నడ లపూడు తలంప్రునం౦ 

బాణిన 'సమర్హుం, డగు నతనివే నది 

తీర్చించు కొనలీగల యిది మె, 33 

మును. 6.9. 

చూ. తలపున బాలు, 

తలంపెతు 
PD 7) 

తలచు, 

“కరిాేషంబునం జంప దలంపెతిం 

రూ తేల “పైతు, 

తలం[బాలు 

లు. వెండిలో వధూవరులు ఒక 

నౌకరు తలమె పోను 

ఇచే వివాపా౦లో (వథా 

నాంగం గనుక, వివాహానికి 

కరూడా ఈ మాట (వత్యా 

మ్నాయ మెొనది, 

mw) 

9} 

వార. 4.95. 

చూ. అత తారోపణము, 

వాడుకలో —' తలం! బాలు 

నరాచి రావాలి,” తలం 
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(బాలు వణాయు, 
రం 

అయినది అనుట.) 

తల అడుమానం సెట్టి అయినా 

చూ, తల తనఖా పెట్టి ఆయినా, 

తల అమ్ముకొను 

హరాధీన మగు, 
“తల అమ్ముకొన్న తర్వాత 5 మెనా 

వేయాలిసింబే. ఏమన్నా పడాలిసింబేఎ) 
చతొ, 

తల ఆర్భుకొను 

వెండుక ల తడి ఆరయ్బుకొను, 

““ఆఅబిరీక తల ఆర్బుకొంటూ మిద్రైమోద 

నిల్చున్న ది” న్డ్ చౌ, 

తల ఎగకట్టు 

““ఆ పీలబాడు కొంచెం తల ఎగకట్ల 
ag) 

గానే ea చిన్నా "లేకండా వ్యవహ 

రించడం మొదలెట్టాడు. 

తల కంటగించు 

ఇష్టము "లేకపోవు,. 

“తరలాతు లన్న మాతల కంటగించు, 
నొరులు సన్నిధి నున్న నొదవు నా 

వాము, వదలక మో రిందు వనీయింప 

వలదు, బెదరు జ తము చాకు బిట్ల 

బు అనిన.” వారి, ద్వి. ఫా. 1.172]. 
అం 

తలకట్టు 

1. కిశబంధము, కరీ 

భ్రము. 

కళళ లి చనుదోయి సరికొ, దలకటు 

మిం-చ67గా ముద్దులు నూపుచున్ ఏ 

"రె 

నీఎహా 1,5, 

కనగుమొగం బనురా తలకటు తమి 

న్యా... విజయం 2.104. 

* (ఏవాపాం 

తల__తల 

2, శిరోజసౌభాగ్య్వము, 

““ఆకుడది చాలా అంద మున తల 

కటు,” వొ, 
వి. 

తలకట్టుగా 

శఖర(పాయముగా, 

శవో ఫవ్రనమువలె అని 
అర అః 

సన ర్య తః దలకట్లుగా, 

సావాం(కియావృ త్రి యతిళయిల్ల .?? 

విప్ర. 1.45. 

తల కడదు 

అతిశయించు ఉప్పాంగు; 

చాటు, 

“వనచరులు తమతమ యూభంబులం 

దల కడి.” 

భా న్కు_. యుద. 460. 

“ఇవ్టిభ ంబున వృకోదరునకులి దల 

కడచి తాకు? 

భార, భీష్మ, 1.289. 

కకహంజములు దల కడవ...?”? 

భా, 1.870. 

తలకడుగు 

తేలంటుస్నా నము, 

తల కదల్చ్ఫు 

తల ఊచు, 

వింతను, అచ్చెరుపాటును 

నూ చిం చు ఆంగిక చేష్ట వై 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

““కరాంగులీ నానక్, సా బతించి తల 

గదల్బు-చు, నుతలపా శేచ్చుడంగ.. 99 
హల 

కళా, 8,189. 
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తలకప్ప 

ఒకవిధ మైన చిన్నకవ్చ్ప - 
తోక ఉండి ముందు తల 

ఉంటుంది, 

తల కాచు 

రక్షీంచు. 

“వాడు ఆనాడు. చేనినమేలే. వాణి 
యానాడు తల కాచింది, 

..తలఅకాయ ! 

తిరస్కారనూచకంగా ఉదా 

వీనంగా  ఎదుటివానిని అనే 

రమూాటు. 

“స్ తలకాయ. నీ కేం తెలునురాభ? 

“వాడి తలకాయ. వా ఆజేం చేసాడూళి? 

Ca 

తలకాయ నొప్పి 

విసుగు, 

“వధవప ద్యాలు చదవడం అంజు 

నాకు తలకాయనొప్పి టి) వా, 

తలకిందుగ పడు 

తలకిందు అగు, 

““పలువునం బచారంగ మోవాపు పాళము 

తన మెడ6, దగిలిన తలకిందుల€ బడు 

కుల్లను తన కిది (పీయ మానో.” 

తాళ్గ, సం. 5,209. 

తల(కిం దగు 

(కిందుమోా దగు, 

తల కిెందు లె నరథ(వజములు.?”” 

| జెమి. 2.78. 

తల కిందుగా నడుచు 

నం; వహాయసపిళవదంగా టా నం ఆతా ల్ వ 

_ర్థించు. తల మైన, కాళ్ళు 

కిందుగా నడచుట ఆలజబాటు, 

తదిషరుద్ద మైన వని చేయుట 

తనుకు. 

“కానక తల కిందుగా నడ చెదమవు.?? 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 862. 

తల(కిందు(బతుకు 

అ_స్తవ్య_స్తజీవితము. 

నా, మా, లీ9, 

తలకీలు వుచ్చు 

(వధాన మైన కీలును 
తెలుచు, 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 184, 

తల కుంకే ఏనుగును పొయ్యే 

వాడు 

షవాలా వొగరుబో తనుట, 

కొంత బూతయినా తజుచు 

అనే మాట, 

తలకు చెప్పు అడుగు 

(క" వ్వెక్కి- మాటలాడు, 

“వాడు తలకు చెప్పు లడుగు తాడు, 

చెబితే వాడు వింటాడా ఇ) 

తల కుదవ పెట్టి ఆయినా 

వేసి 

అవనలు వడి అయినా, 

“వీ బాకీ “వెలలోపల తల కుదువ పెట్టి 

ఆయినా తెచ్చి శునల్ చేసానులి వా, 

ఇ 

పత అయినా, ఎన్ని 

చూ, తల తనఖా సెట్టి అయినా, 

తలకు పోనుకొను 

అభ్యంగ స స్నానము వేయు, 
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Pee a హోబణుకొని అ 

లయింది,”? 

యూ, తఅంటి హోణుకొొను. 

తలకు మించిన వని 

తేన క సాధ్య మయిన దనుట, 

“నాకి లాంగదియడం నికు తలకు 

మిం-వినపని వా 

తలకు మించిన బరువు 

అతిభారము. 

కకణ్షుంతేమందిని కట్టుకొని సంసారాన్ని 

ఈదడం తలకు మిం-చిన బరు వై 

పోయింది,” ఖ్. 

తలకు మించిపోవు 

అసాధ్య ముగు, 

“ప్ తలకు మించిపోయిన రీతి జేయ”? 

ల్, 8.176, 

తలకు మిగులు 
కకపెక్కు__ హాయనములు  బెనుపాందు 

పాందిక, “సంపదలకు నటు నిలింపు 

లలర్క, నెఅెపి మానివరుండు సనిణి 

మించి గృహిభర్శ, తపము నిష్ట మునుల 

తలకు మిగుల 

రామక థామృత ౦. బాల. 7.25. 

చూ. తల మోజు, 

తలకు మీటు 
న్ఫనీం,. 2,116. 

చూ. తల మోాజుం, 

తలకు వెస్తే మొలకు _ మొలకు 

వసే తలకు 
PUR 0) 

ఏదో విధంగా వాగ్యాదం 

ఇంచేవారి విషయంలో ఉవ 

"రనూగించే వలుకుబ.క, 

తలకు “వాడితో ఎవరు వేగుతారు 2 
వేసే ములక్కు ములకు వేసే తలక 

జసూ (పాణం తీసాడు,’ వాః 

తలకూడు 

1. కలుగు, 

ళసుణము లెల్ల నిధణ ము గాకు తలకూ 

డదు శతం. 5 

తాళ్ల, నం. 5.276. 

బప స 1 5 

““తలక్హ్లూడు నళ్వ మేధ ఫలంబు పంచా 

మృ, తాఖభిషేకవిధాన మా-చరింప.)” 
కారీ, 7.128. 

తల కక్కిన విషము 

భరీర మం తా వ్యాపించిన 

కమర? 

హ్ నా "లతేలో పావోూ 

కుడితే, కతి స్తే ఆ "తావు 

నుండి విషం - బాథ (కమంగా 
"= "కక్క-డం అలవాటు, 
షే 

మం తాళ్టషేక Ee మర్యాద జా 

నో తల శెక్కి_నవివంబు దొలంగ 

కేదు.?? సారం, 1.22. 

తల మ్ 

అధిక ముగు, 

““సంగమాపేతశు. తేల అక్కి ఇఐాలంల 

దినురు.”? హాం'స. 4.198. 

వాడుకలో. 

“వాడికి మదం తల శెక్కి-ంది, 

“వాడికి పొగరు తల 

“జంట” 



తలతల తేల. లె 6 

తల కెడ వగు 

తల కిందు లగు, 

“తప్పి పడిన నూపురంబులం, 

ఎనగోపురంబులును.” 

6. వారి. 1,5్లి, 

దల కడ 
రాగి 

తల కెడవు వడు 

తల కిం దగు. 

తల కెత్తుకొను 

చె_త్తిన వేనుకొను, భారము 

వహాం-చు, 

“చక జూని యైనవాండు సాళారము 
లా యి 

వేదమంబు, తక్కా_క చేకొనుం -గాని 

తల కతుకొను-నా శ” 

తాళ్ళ, సం. 6.186. 

కకవనము -గానిపని వడిం దల కతుక, 

అసురుసురు గాని దది సుఖము 1)” 

తాళ్ల, సం. 9.256. 

తల కొకమాటగా 

నోటి కొకవమూటగా,. 

““మతఖియుం దల కొకమాటగా మాని 

నాథ! తొను మన నడ సేయక 

తపసి...” చండ, న.19. 

తల కొట్టించుకొను 

తల బెం గుండు ఇ రన్న కకం, 

కరకమాడుం వమనవాట వింటాడా *ి 

వునా తల కొట్రించుకొ నేరకం.? 

తల కొట్ట మొల వేయు 

చూ. తల గిల్లి -వంంల వేయు, 

తల కొల తున టను 

అత తళ స. 

నిలవ 

"రె, 

కవు కిట్లు వేశా డని చాడు పి 

ముందిలో అనేసరికి చాకు తల కొటి 

జేసిన టయిు౦ందిటఎి మ. 
చం 

2 

వలుకు 

బడి, వని అంతా పొడుగా 

ఉన్న దనుటు, 

“క్డితో యో వ్యవహారం 

కొన్నటు గా డఊంది.”? 
ఉం 

త లకొట్ల మారి 

వెడనరసుమనిపీ.. 

(రార! తల(వాత తలకొటు మౌారి 

ధాత. రాధికా. 2.66. 

““బట్రగగార్చుత నాన పుట్ర చెం డైగరీని, 

మజ చెనో తలకొటమొారితనము లి” 

> తారా, లె.రి7. 

“వాడు వట్టి తలకొట్ల మారి, వాడితో 
చమెవడు -వీగు తాడు. 99. 

తలకొ తు 
Me 0] 

ఆానువాానిం-ను, 

““తలక్రొ తక యది సేయు మనుడు,*ి 

మార్క, 5.207. 

తలతకొతటు 
రో 

కామ 

ద « 

తలకొణ విడు 

శవానికి తలవేపు దహానానికై_ 

ఆగ్ చెటు, 
ళు యక 

గార. హరి, ఊ. 2056. పం. 

తలకొతిఏ పెకి దిక్కు 
దహాన[కియలు క, 

ఆ ప 
ఆలి 

stews 

చనిపోయినవమూడు కొడుకో, 

అలాంటిదడగ్గరి వాడో కాసఫ్టూనికి 

వట వి వైపు కోొరిష 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

యనకు తలకొఠటివి 

"వటపం మె 
=) మ్ 

పెక “ఆ మునలాంో 

దిక్కు తేకపోయింది గజా అని ఒకు 



తల____తల వి తల.__తల 

దిగులు. మే మెంత నచ్చవెప్పినా విని *తలగంప లమ్ముకొని (_బతుకుతూంది 

పించుకోడుం? వా, ; ఆపె యీ ఊళ్లో? వా, 

తలకొలుపు తలగడుగు 
1. లగ్నము చేయు, తలంటు, అభ్యంగన 

స్నానము, 
తలకొలుపుదురా తదీయులు. తళ 

తాళ, చం. న5,227. 

4 

““తలంచేటి తలంపులు భధరణిభరు-పె, 

చూ, తలకడుగప. 

| 

౨ కలిగించు, 

వభా. 1.56. తలగ బడు 

వి, నెజువేర్పు, తొలగు, మురలు, 

భార, విరా. 54/2, తలగబెటు 

త. బోధించు. బు 

నారా. పంచ, కి.290. త""లగించు, 

ప్, (పెరేచు, తల గాచు 

భార. (దో. ర్.42. పక. 

తలకోల చూ. తేల కాచు, 
| శ 

పొడిచే, తన్నే ఆవులకు శ్రల గిల్లి మొలవేయు 
విది కేవూడు కొమ్ములకు క్లే Ra 

కన న్న మో మోయ తలగిల్లి మొొలవ 

క్ట, ' జేయుదు రని ఫీతిల్లం బోను.” 

తల(కొవ్వు అ న 
తలపొగరం, చా, అల గు మొల అ 

““చులకనిమాట యిచ్చోో నన్ను నాడి, | తలగుంజ 

తల (కొవ్వినందుకు6 దల (దవ “నడు, 9 నిటాడు, 

వర. రా, యు, పు. 125. పం. 10. క అ 
Sree 

తల భారీ అగు 
తలమోాది ౫సండువంటి వాడు, 

భయంకరుడు, చపాణాంత 

కుడు - అని భావం, 

శూన్య మగు, 

“పాద్దున్ను ం-ీ తల ఖాలీగా ఉంది, 

ఒక్క_ పం క్షీ తోచడం లేదు? వా. 
| లాంటి వ త పా ఇలాంటి వలుకుబడులు మన 

కనకం ఉన్నవి, 

“పాంచరాత్ర తుల. తలిగుండు.” 
పండితా. (పథ. పురా. పుట. 511. 

చూ ఎకు గొల, 
అ 

తలమోాద పెట్టుకొని అమ్మే 

కూర గాయ లు వై రాల 

గంవ, 



తల_..__తల వెర్ తల.తల 

తలగుండు గండ తల గోయు 

శత్రువు, 1, శిరఃఖండనము చేయు. 
““సోడించు మారీచుని తలగుండు “ఇట జరానంధుని నెణుంగ వే తొలి క 

గండి తాళ్ల, సం. 11,58. తల నేసి జేసెదం దరలక నిలువు. 

తలగుడ ద్విప. భాగ. మధు. రతి. 

G యము 

పాగా, రవూలు, 2, చంపు. 
“సన్న ంపుం దలగు డం చలల అట్టు సని తల గోయుటు కచ్చలించి.?) 

బతి, ద్వి. శం సాం 1.12 వ్రు బరు (దోణ, 4.101. 
రై 

క6యాధ్గఛగా రా కఠకవోూరునిం జంపి, స 

ననిడి యాడిక తలం గూడె నభిమాన | తలచాటు 

“మెడ లలి) రషయణ, 

ణా వాది, ద్వ. 1890943], శరీ ప్రో ఆ ముసలాయన అయినా తల 

తలగాను 

తాల్బు, ధరించు, 

సాంబో. 1,100. 

తల గొెతిగించి సంపు 

ఆువమామిా-చి మ".ము 

వాడు ఈ ఊరికి వచే తల గాశిగించి 

పంపిస్వాను.? వా, 

తల గోకికొను 
1. అలోచనలో వడు -- 

వశ్చాతావముతో. 
“గోకి కాొంచు శిరమ్ములన్ ౨” 

ఇాటు గా ఊఉ న్నాడు ఆ ౦రుంటీికి 2౨? 

చా, 

తలచావడి 

ఇంటెిముందది భూవడి 

శార, 

తలచిన తలపులు త లకూడినట్లు 

పవన పనున్తావాలనుు ప 

జసంటూ, కాత. 116. | 

2. ఆలోచించు, జవా దివ్వ 

లేక పోవు. 
“నువు 

వుయింది రా అంజు తల గోక్కుంటూ? 

నిలబడ తాడు 

తీళుకొనిపోయిన డబ్బు మ. 

CRE 

కోరిక లన్ని -ఈ చేతినటు. 
అహా 

భండితా, పథ. కురా. ప్రుటు. 8897. 

చూ. ఆడ బోయిన వ మెదు ర 

నటు, 

తలచినపుడే తాత పెండ 

"లేడికి చెచింే (సయాణం 

అన్నట్టు ఉవ రవూగిం మే 
కు 

పలుకుబడి. 

“ఆన్ని టికీ సమయం రావాలి. తల-ది 

నప్రుడే తాత పెండి అం కు యెటా 999 
భాగ 

గన) « 



తల.___తల వెం తల._తల 

తలచీర 

1. తలపాగా. 

భార. 
౨, ములిముసుగు, 

6ళళదునయన కోరి తఅ-ఏర వాటింప 

నేర దయ్యి.? భాగ. 10. ఊ. 881. 

తలచీర యెలుగని దశ 

మె మజుచిన, స్పృహా తప్పిన 

స్థిత. 

పూర్వులు ఎలాంటి వరిస్థి తి 

లోనూ శిరో వేవ పనా న్నీ 

తొెలగిపోకుండా చూచుకానే 

కర చ్చి న 

(దో కలల 

చాట, శవా సి యె 
(© ER 

మలుకుబుడి. 

““తల-సీర యెటుయగని దళ భుటిల్ల.?” 

శాక. 1.189. 

తలచీర వాటించు 

శిర స్థాణము చెట్టుకొను, 

(త కైన యలంటి జ పు 'లెల్లను 

దల-పీర చాటించు తలంపు లేక అత 

డఢెౌరుల నిలునిలు మని పలుకుచుం 

గాలు నిలువక.” 

భార, (ద్రోణ, గ.825, 

తలచీర ఏడినవాడు 

శిరస్త్రాణము "లేనివాడు, 

“కవీ రికంబు డిం-దినవానిని 

భార, ఫీష్మ. 8.808. 

తలచీల 

ని టాడును, ఏతపు కదు 

రును చేర్చి విగించాడి చీల. 

స్మ ర, 

నన 
ఈం 

తలపాగా, 

కళ్చాటవమపోంకు తలచుట అలవరించినబారు 

లేత చందురులం దాలిచినవారు,”” 

పాండు, 1.165, 

తలచుటు 
యట 

తలపాగ, 

భార. విరా, 5.210. 

తలచుట్టూ తిరిగినా నోటిలోదే 
కబళం 

ఏం చేసినా యిది తవ్చదు 

గబా అనేవట్ల ఉవ ఆమోగిం చే 

పలుకుబడి. 

“ఎక్కడికి పోయినా ఎప్పటి కయినా 
సీ దగ్గి రికి రావలసీనవాళ్ల మే. తలచుట్టూ 

a 

చూ, తల ముచచ్చుట్టులు దిరిగిన... 

తలచునంతటితో 

త్వరలో. 

““తలం౭ంచునంతటిలో జూణతనము లాడి 

లోంబణజణ-బ..ిి 

ఖ్ వాం'సః 4.48. 

తల చూవ నోడు 
ముగము చదూవలేక పోను, 

“తున పుదంబుల సుపహాాజనులకుల దల 

చూప నోడి దూర ఉశాంతరంబుల 

యాయావరవృ ల నర్హార్హనం జొ న 

ర్ప్పుచు?? ఠా కళా. 6.172. 

తల చూపు 

1. కలుగు, 

“తల చూపిం గోయ్మ_లు.ి? 

రం రౌ, శాల, పు. లే పధం, 10, 



తలఎ-తల 

2, కనబడ ® 

కకకులచరములు తల చూపక”? 

విప, 2 44. 

తల చెడు 

1. భయవడు, 

“తల చెడి పాలక ఛభాహా బల 

-మెొొంప్పంగ...” భాగ, 10. ఉం 895. 

౨, వితంతు వసు, ముండ 

“నవరాయు, 

వితంతు వయిే కొన్నివరా 

లలో తల 'నెం్యడుక లు తీలి-వే చే 

అలవాటువు వదిన వలుకు 
ర ny) 

గడు, 

“రాక అెటుంగవొ చచ్చితో యురి 

తేవొ, చేరయజూలక తల చెడి జీర్ణ 

మెతొంి? "పెద్దనచాటువు, వావిళ్ల 

కర్ర పిల్ల పాకల చిన్నతనంలో నే తల 

ఇడి యింటికి వచ్చింది.” క. 

తల డించు 

తల వంచు, లొంగు, జంకు, 

“కగురాణుతుని బలము ... హలికిం దల 

డించెన్ ఎ” భా౫. 10. వూ, 1560. 

త లడిలు 
అటు 

ఇభ యవడు,. 

కకకుద కులు చ 93 

భా, 16. వూ. 962. శర 
వ wea 

ముందు నడచు నై న్వము, 

ష్ న్యం బయలుెడెరేముందు 
అకా 

కొందణిని వంపుట ఆచారం, 

“తలం వట్ట బంపుం దలతం(త్రము? 

చా వడి నంచు, 09 కమా, 11,5,. 

అనుభవమునకు వచ్చు 

కక ఎవరి ఇనా తల తగిలితేనే కానీ తెలి 

యదు. 

తల తడివి చూచుకొను 

ఎక్కువ చెబ్బ తగుల లేదు 
కదా అన్నట్లు రఈకౌణుటు వడు, 

దగా కం వాసి ఆయి 

హూ అన్న సూ-చన యిందులో 

గ్] .] 

ఈన్నది, 

“నా డేం తల తడివి చూ-చుకొంటూ 

వెళి పోతున్నాడు, నాలుగు పతా 
౧౧ cs 

యేమి(టూా Ce వా, 

తల తనఖా పెట్ట అయినా 

ఏటే బిర్య; ఎన్ని కూల 

వడి అయినా అనుట. 

ఈ తన ఖాకు బదులుగా 
వొ క ఒకొ్కొ-_క్క- (ఇ ంతాన్ని బట్టీ 

కుదువ, ఆడుమానం వరా 

వచాలను ఉవ యోగి సారు, 

“తల తనఖూ సెట్టి అయినా “సరే నీ 

అప్పు దమ్మిజీలతోస హా తీల్చేస్తాను.౫ 

తలతల 

తలకు; ఒబక్కొ-కా-దికి, 

“వలందులు  పదియాఅం వేలు నూలు 

రను, దలతలల6 బదియేనీ తనయుల6 

గనిరి.?? ద్విప. కల్యా, వు. 127. 

తలతల కొట్టుకొను 

తలతల షు 

తళతళ మను, చవెజయు, 

త కొను, 



తల._._తల వవ తల.తల 

కళ లకక మను వ(జంబుల ల. ఇ కీర్ J వా జంకే. నా శం భయం రొ. తల 

సారం. 2౪,22, 

తలతల వెలుగు 

తళతళ మెజుయు. 

నేడు తళతళ అని వాడుక, 

66ఇాద్రికి,._తల్యు తల  వెలుంగుచు లకికిర 

రు-చిరదళనము లాసప్పెన్ ఎ 

కుమా, 8.635. 

తల తాకటు పెటి 
ఠు అ 

ర్ అవస్థ ఆయినా వడి, 

తళషైపు క్ర తాకట్లు ప్రటయి-నా తెచ్చి వాడి 

బాకీ ఈ నేరలో తీశ్చాయ్యాలి. చాడు 

మరీ నానా మాటలూ, అంటు న్నాడు.) 

దే, 

యాం, తల తనఖా పెట్రి.. 

తల తిప్పు 

మెకము చేత తల తిరుగు. 

“పాద్దున్ను ంచీ తల తిప్పుతూ ఉంది. 
ఏమీ “వేయ లేక పోతున్నాను.” వా. 

తల తిరిగి నోటికి కబళము 

వచ్చు 

ఎన్ని తిప్పలు వడినా కడకు 

ఫలితము దక్కు_. 

తలతిరుగుడు 

తలవాగరం, 

“ఈ తలతిరుగుడు మాట లన్నీ వదిలి 
"పెట్టి సవ్యంగా మాట్లాడితే ఏ వముయినా 

చెప్పవచ్చు.” 

తల తీసి మొల వేస్తాడా 2 

వా జేం Se జీ అన్న | 

నంద రంలో ఉవ యోగిం చే 

కా 

వలుకుబడి, 

ఖ్ 

. తీసి మొల వేస్తాడా? వా, 

తల తీరా 2 
అలామో 

బా డేం చేయగలడు? అని 

ఐరననగా ఉవయోాగిం చే 

6ళవ్రాడి ఎదురుగానే చెబుతాను, వా 

డేం తల తీసాణా లి వా, 

తల తెగగొట్లు 
శిరస్సు ఖండించు 

“మగ్గం. డా పరుంబునం దల ఇల 

గొటిన6 గొట్టు -గాకటి కళా. 8.202. 

తల తొలిచి వేయు 
దిగులు అనవరత౦0గా 

-వేధించు. 

“ఆ అమ్మాయిని ఏం చెయ్యాలి అన్న చే 

నాతల తొలిచి వేస్తూ డొంది.”” వా, 

తల తాడు 

వమువుల కొమ్ములకు క్త 

(తౌడు, 

పొందడు, 5,245, 

తల(తాణము 

చేదోడు, 

త ను(తాణ తల(తౌణం౦బులు 

ధరిం-చి.”? భార. విరా. 4.168. 

తలదండ 

వీమూరతు.కము, 

“ఇల కెల్ల దలదండ ఇెలియలికట మే, 

రన "నబ్టిడై రాలు “గాక? 

ఫస. రా. అయో, 265, 

తల దన్ను 

బుంను, అపిశయించు, 



తల_..._.తల తల._._తల 

“పుట్టి నప్పుడె జవషనంబును సమ స్త 

ఛామనీకోటిం దల దన్ను పాటి చెలువు, 

గలి దీనికి. కవల. 3.67. 

66 చాలి యయ భా. -ఏకటిం దల 

దెన్ని, వదనము కళ బట్టి -చదిపె 

జీల ప ల a విభుని బిల్ల 120 

తల దాకు 

అనుభవమునకు వచ్చు, 

“కామిను లందు గఠినాతు, లనుటు, 

యో మేర తల డాంకి యిట సరి వచ్చె.” 

వర. రా. అయో, పు, లీి02, పం. 2కి. 

మనం ఎన్ని మాటలు చెప్పినా వాడికి 

తల దాకిలే గానీ తెలియదు.) ఇర”. 

తల దాచికొను 

రతు,ుణ కల్సించుకొను, 

““విడలియుంం దల దాంచ వెళ మేమి 

గానక్క్క యడనుల నిడువముల నందు 

వారు.” సింహో(దినా. శ, 11, 

తల దాచుకునే చోటు 
ఆశయము. 

“వాడి కీ ఊల్లో తల చాచుకొ నే చోటు 

"లేకండా పోయింది 

తల దాటు 

మంచు, 

“నను దల దాటు నింక నొక నాయ 

కునికా వదియిం-ఏ యుండునా ల 

పాణి. 2.25. 

కకఆందలకుం దల చా౭టి భూపుం జెలి 

చవి. 6.525, 

Ch 

తల దించుకొను 

తల వంచుకొను - అవమాన 

ముతో 
“పాం 1 విధిలోనికి వెడితే వాడు తల 

డించుకొని వద తాడు”? వా 

ఉత 

తలగల చేతికలు, 
ఈవి 

వేం. కుం-చ, 1.598. 

ముఖద్వారము, తలవాకిలి, 

ఆచ్చ. తా, ఆయా. 10, 

తల దూర్చు(కొనుు 

తల డా చుకొది ఏదో ఒక 

మూలలో వడి ఉండు - దీనత 

ఇందులో నూూ-దితం, 

కశడ సురేందుండు జీర్హ పర్జాశళనము న 

నొడలు కడు. జిక్కి నాగులు-చు నున్న 

తపసి, పడం౭తి తల Ns చుట్టు 

గుడిసిపంచం జేర.. 

సాక 4.81. 

తల దెగివడి యప్వు దీర్చు 

తల యిచ్చి అయినా నెదే 

అవ్వు స. విచై నా 

మూ అవ్వు ఆ అొయ్చుకొ ంటాను 

అనురీతిగా ఉవహహోాగం, 
“దీనత మెం దల చెగిపడి యసప్వు వూని 

తీశ్చెద.)? 39 

గౌ, వారి, ద్వితీ. పం క్తి, 659.60, 

తల [దొక్కు 

న కం టా మూ రా రో ద అ) “యు, 

కుంంచయు, 

తల ధరించు 

వార సావహించు, 

“తమ్ము లిదజఅం6 చన యాజం దల 
య Ga 

భరించి. 

జార. పీఠిక. 27, 

చూ, తల ఉాల్చు, 



తల..._తేల 40 

తలనట్టు 

వేరుపురుగు కొట్టి sors 

“వరాసులుం, 

తల నడ్చికొనుడు 

మాతలమాదనే వేసి 

కొనండి, 

వినుపుగా ఇదంతా మోాెరే 

అనుభవించండి. నే పోతాను 

అనునవ్వు డంటారు. 

““ములులార యిండ్లు వృత్తులు నూరు 

మోరు తల నడ్చికొనుండు.” 

బస. 7.192. 

నటికీ వాడుకలో___*మూతల 
మూద నే కొట్టుకోండి రా, 

వెధబా స్ర్తి ఎవడి -క్క్మా_ వాలి 2? 

తల నిండగ నర్థము వ ఫా 

సిలువెత్తు ధనం పోసినా. 

శకుడిచితి నింక నీవు తేల నిండ 

నరము పోని తేని “స్కేనడు గటు 

జ్ డదజతు నచ్యుత ! నిన్ను నె 
లు 

కొలట్చి యూండాదకా 4”? మఖా, 1.98, 

త లనిక్కుూ 

గర్వము, 

కకవాడికి యీం చూసుకొనో బయీచె' 

“గానీ మహో తలనిక్కు =?’ వా, 

తలను గట్టికొను 

నెత్తిన "వేసుకొని, 

సీ తలమోాదనే వేనుకో అను 

పట్ల అనువూట , 

కదస్పివ్ర యార్వి యేలు, గుజ్తములును "వను 

జ౭ లావాలా కరా యనా దద దడా మాదన ాానయలా నానా: 

తల___తల 

బయలు స తలని కటి 

కొనుము థధర్మత నయ.” 

N భార. శల్య. ST 

తలను నరముఅతో పెబుకు 

నరములతో పాటు తలను 

ఇఅుకు, చారుణముగా 

ధిక ంచు. 

ఏఈ, __ఎందుంల చాటిన గూూడం, ది 

ముదం దల నరములతో., చెటికద నను 

ముక? కళా, 8.161. 

తలనొప్పి 

నరిషడనిది, వినుణస క ల్రం-చు 

ర్ం 

“వాడిమాట లంెకు చాకు తలనొప్పి”? 

బు 

నలు. తలకాయనొప్పి, 

తలయేరు, 

తల నోరు మొత్తుకొను 

నెత్తి నోరు కొట్టుకొను, 

““వృద “వనక దల నోరు ముతుకో,?? 

స్త పాణి 6.86, 
చూ, నెత్తి నోరు కొట్టుకొను, 

తలపండు 

తల, 

““పలుకుంబేనియ గలదలపండు వేలం, 

బదల౭-చి,?? ణః ౨ ర్9్మ 

తల పండు వగలా | 

ఒక తిటు, 
లు 

“రీరి! వీత లపండు పగలా ౨ నొ, 

తలను కాయతోనూ, వండు 

తోనూ పోల్చడం మనవాళ్ళ 
య 

కలవాటు, 



తల_-తల 

తలపంపు లుడుప్పు 

మవెనున్న నరాలను నడల్వుు, 

మెడవంపులు తోము. 

“తను దమ్మి దొంతులం దలపంపు 

లుడిపి,??’ 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 388. 

తల పగిలిపోవు 

తలనొప్పిగా ఉండు, 

“పాద్దుటినుం చీ ఈ పిల్లల గొడవతో 

తల పగిలిపోతూ ఉంది 

తల వగుల గొడతాను 

ఒక తిలు, 
కు 

“మల్టీ ఆవోా టు అన్నా వంెకు తల 

పగలగొడ తాను, జాగ త్తం 

తలపట్టక హోరు 

దిసులువడక వోరాడు, 

కకలుకులం బని లే దిెర్కే తల పట్రక 

చోటు చాటు, 33 భార, (దోణ, 5 87. 

తల పట్టి చూచుకొను 

ఏవో బావవతేదు గజా అని 

శాస్తి ఏదో అయినత రాత 

చరా చుకొను, 

"జెబ్బ తగిలిన చేమో అని 
తల తడవి చూచుకొను, 

ధు దులుపుకొని పోవు 

వంటిది, 

“| బదుకు జీవము కలం -గా6 దలపటి 

చూూచుకొనంగ 9 రామాభ్యు. 6, 76, 

..తప్పిపోకకుం దప్పి నిలిచిన తరు 

చరులు తలలు వట్టి చయూ-చికొనిది.9 

తె « 

CRE 
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; “ఏమి హెప్పుం బులి నోరికండ ఐడి పడ్డ 

ద న దద లద ద దు టల చును రా మానాన నానా డాటా ాలా నాలా జాయ మయనాతా స కదన వానా చాపాలి ాననానగలా జానా నల యాం ాడాడానాంనాపడాునన రాజాని గానం దాసా గప చదవ చ స ల బస చ స న స డా 

గతిం దలపట్టి చూచుకొం,చున్ 7” 
(పభా, 1.91. 

“రాముడు చంపక రానిచ్చె నిన్ను... 

తలవటి చూచుక తప్పి వచ్చితివి.” 
ఉం 

వర, రా, యు, 

తల పట్టుకొను 

har rt వట్ట్రుకొను, 

“తల వటుుకొను నొక్కా తరుణీ 
ఆం 

లలాముంబులి” కా. మా, 2.15, 

వ, తలనొప్పిని సూ చి నసూ 
MRE wy) 

నేయు చేష్ట, దిగులును 

కూడూ అది సూచి నుంది. 
net 0) 

“మాడు తల పటుకొని కూర్చున్నాడు” 
e3 

కామ” 

తలపట్టు వేనుకొను 

తలకు ఆజాలో 

నూరి లేవనము వేనుకొెను. 

“జ్వర ంగా ఉఊఆందని నిన్న తలపట్టు 

వేసుకున్నాను, ఈ రోజా కాస స్త నెమ్మ 

దిగా ఉంది,” వా; 

తల ప పైవాడు 

ఒక తెటు, 
వ్ 

నీచు డనుటు, 

తలపట్లకు దిగు 

డెబ్బలాటకు దొను, 

“ఉషా,” కు బదులు సూను, 

తొడను ఇత్యాదులు వచ్చుటు 

కలదు, 

ఏ శొంతో. 
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“క, వాకోంపవాకర్ష ంబుల 0, న 

కమం దలపటుకుం దొడలగి రాకల్యాణ 

చేది ర జ్జ పాంచాలీ. 

gs డేదో కేవలం వాదంగా నే ఆరం 

శెం-దినా, కడకు వా రిదరూ తలపట్లుకు 

దిగి నారు.’ 

తలపట కు సిగపటకు దిగు 
యా గా 

డెబ్బలాటకు ద్గు, 

“మామూలుగానే మా టా డగు కొొ ం 

టున్నాా రనుకొన్నాాను, ఇంతలో తల 

యె 

పటుకు వి/ంపటకు దిగుతా రనుకో 

లేము.” స్ట వొ, 

తలపటు పటుకొను 
ag) 09 

తగ వ్రులాడు, 
కొత్త, 100 

తలపట్లు _ సిగవట్టు 
na) ౧౧ 

కలహాము, 

కట క్ని తరుణికి నొకమటణి తల 

దేసి నగుచుల జూచెదం గాక? 
చెర, హారి, ద్వి. 1025_1027. 

“కవాలి టో ఎప్పుడూ తలపట్లూ న్గ 

ఘట 4" వొ 

కొట్రాడునవూడు వెం|డుక లను 

వటి లాగుటచె ఏర్పడిన 
e యా 

పలుకుబడి. 

చూ, నీగపటు, 

తలపటు సిగపటు ఆగు 
య a) 

కలవా ముగు, 

“వాడికీ వీడికీ తలపటూ సిగపటూ 
య యగ 

ఆయింది,”? నొ. 

తలపడు 

14 దకొనుకు సనవడం 
యి 

* 

ద దా లా ఆ - 

' ఉరాక్షనుండు శ కితోడం దలపడ.? 
కాకీ, 6.288. 

““దొమ్మికిం దలపడితివి నీకు విర 

ధర్మ మె 2 జెవి, 7.178. 

“వా డింతదానికి తలపడతా డని నే 

ననుకో లేదు,” సం 

9, నమోాపించు, 

ఆము. 4.180. 

తల పని 

యవరం, 

6ళశ్ప్రిదర-”గా ఉంది, తలపని చేసుకో 

రావాలి వె, 

ఇదె దతే,ణాం[ధంలో ఎక్కు 

వగా వాడుకలో ఉన్న మవలుకు 

బడి, 

తలపని చేయించుకొను 

వరము చేయించుకొను. 

“తల శ్రా-7గా "పెరిగింది. తలపని చేయిం 

చుకో బాలి”? వా, 

తలవని తలపు 

అకస్మాత్తుగా కలిగిన ఆలో 

చన, 

పాండు, A257 

చూ. తలవని తలంపు. 

తల పరిగ (తలి పెర) 

ఊట కాల్వ కు ఆరంభ 

వరః 

ese మతో “తలిచెం? 

అక్కు_వ. తలవరి ౫ అను 

తకు తలచెర అనుకు నేటి 

వాడుక్ , 
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45, కాలవకు మూడు మెళ్లలో ఉంది. తలపుచ్చె 
తలి-పిర.?’? బాం | తలపుణె 

తలపరువు వాళ, వారి, 1016. పం. 

యోగ్యత, (ఇ వతివ్ష. తలపు నిలుపు 

ee 66. . మనను నిలుపు, 
| 

తలపాగ “ఆంటికానాభుం డి టను నతనితోడం 

రుమూలు, పాగా. | దలంపు నీచెన నిలిఇ పెద చానంజేసి ఎ) 

తమా భార, కర్ల. 1.801. 
| అచ 2 

1. ఆశయము. తలపుబడి నడుచు 

“నిస్సీమవృ తి, దొరయ వలెను దల ఇష్ట వకారము నడుచు, 
పాటు దొరకుకతన.ి “ఏను నీ తలంపుబడిన నడచెద నని.) 

భాను. తా 9094. కథా 6.64, 

2. కవియుట, తల సుని వాడక 

రామా. 8.95. మట మైన క ఫ్టనప్రైల పాలు 

తలవాలు “కాక, పెక్కు చెదరక, 
ఒక శిరోభూవణము, తల “ఆరగయ్యంబున దివిజూలు, దిరుగుడువడి 
ఘు, రింకమో౭ద ధృతి చెడి తిరుగుం, బురు 

యు 
కారాతుం డనుచుం దముచవా, రరని టో 3 

త లపుండ్లు కడుగు లును వాడ దని నసంతసిలన్ ౨) 

బాధానివ_ర్హి చేయు, ఉఊ. వారి. 1.21. 

““తలపుండ్లు గడిగించి తను 1 బదికించెం “తలపువ్వు వాడక తరుణీలలామ, 

గా, యడవిం జోరావాతుం ఆజెనం | కొలనవ్వు సిగురొత్త నరు శ 

చ్చి.” పాండు, 8.638. వారి. ద్వి. ఛా 287. 

| 

న్న “వి వరు 
తలపుండ్తు గడిగి (రతంచుు తలపు న EE Te 1 కక 

ean కఠ __ ఆరల్రని తల౭ప్రుం చెలిని తగల. 
““నడుమం జూవంగ నీవు నా తలపుండ్లు, దలప్రు చేసి,” వి. పు. *౨6.13 
గడిగి రథకి.౦చెదో కరవుకాలమున. 

గార. హారి, ద్వి. 1258_1254. 

తలపు గీడు చేయు 
తలపు చటచు, 

“తలంపు గీడు చేని యొల(_పాయమున 

నొండ్కు తలంపునందు6 బట్టుకొలుపుం 

(బ్రతి: ఛార, సౌప్తి. 1.45, 

౨. జ వికి తెచ్చు, 
దా 

“బ్యో బగ లు పుం దలంపు సేయుచు 

' నురంబు గరంబు పరిన్ఫురింపంగన్ ౨”) 

పాండు. 2.36. 

“గంగా యమునా  నంగమముం 

దల6పు చేసె సజలాక్ళతి డె, 

కనిక, 4.1284 
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తలవూవు వాడకుండా 

చెక్కు. చెదరకుండా. 

“తలవూ వాడక యుండుము, 

వాడంగ వికచతామరసాక్షి !?’ 
పారి. 1 ఆ, 

చూ, తలపువ్వు వాడకం 

తలవూ 

తల పెట్టు 

"ఇంయిదలు చెట్టు, తలపోయు; 

తలవడునటు చేయు, 
ne) 

శకనాఆపిం దల గోకికొనుటకుం దల 

సెట్లన్ ౨) రాజ, చ, 2.48. 
కళ ఫ్ర ప్రాకు టకం డింక నెన్నండు.)) 

లు 
కళా, 5.57. 

(రె దల భరణీపాలక్క యాం దలవం 

పాయె నిప్పు డందజిలో నె చ్చోందల 

"శటక “నిన రి, చ్చోం దల "పెట కటు 
లు లు 

విడువు చూతువు నన్నున్ ౨) 

సా. 2,284. 

తల పెతు 
Ro 

తలపు పుట్టు. 

“,..మహోనగ్నిలో మిడుత చె కాలం 

దలం పతెనే ఖ9)) 

భాస్క_. అర, 2.101. 

తలపె తల వచ్చినను 
కలా 

ఏ మయిన; ఎంత గొవ్పవాడ 

_ైనా 

“కలుషంబున కింతేనియు నులుకవు 

న జెల్ల నిప్పు లాడి గట్రికొనం, చలం 

తు కటకట! తలే కుం దల వచ్చిన 

ధరం బతెవతల 'జెనలకదుేం) 

నలచ, 6.80. 

తలపై నాలు గక్షింతలు పడు 

కటు తగులు, 
లా 

“వాళ్ల నాన్నకు ఆె తెలిసి తలెపన నాలుగ 

అతు పరు పడేదాకా వాడు ఆలాగే 

తెయుణగుతూంటూడు,4”? జమా 

తలపాగరు 

మదము. 

“వాడికి తలపాగ రెక్కు_వ, వాడితో 
లౌ ఎవడు మాటాడు తాడు ౪? 

య 

తలహొడుగు ధనము పోయు 

కన కాభి-పీకము చేయు 

వంటిది, 

నుమతె, దిశ, 

చూ, నిలువతు.... 

తలపొలము 

పాలిమేర; ఎతెన భూమి. 

66 బూతండు దొంగ కూటి “క్కేలాగున( 

జా చచ్చె6 దా దల పాలంబుల నిల్చు సె 

సాదు ేంగినన్ ఎ) విప, 5.41. 

తలపోత 

ఆలో-చన, కోరిక, విచారము, 

రకోహా, 

తలపోయు 

ఆలోచించు, 

ఇందుకు దగ్షణి ఛావచ్ళా 

యలు, 

“తన బుది నెంతయుం దలపోసి 

చూచి,?? 

రంగ, రా, బాల, పు, వీ, పం. 15, 

తలపోసుకొను 

చెవ్వకొను, 

“తన మాటయు తలపోసికొను 

చుండి? రావా, 7.6, 
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తల[వాణము తోకకు వచ్చు 

చచ్చిన బూ వసు, 

66, __ _నితమయూళకు! నినుం చెలి 

యంగ గోరి యూ,రక యటు వేరి 

నంత6 దల[పాణము దో౭కకు వ చ్చె 

లెక్కా 'సీయక...*? సారం, 2.175. 

కక లా వారుండు కోపమునం గను౭ 

గొన్న నంగముం, బటిపటి యర 

న ళు తల[పాణము తోంకకు వచ్చె 
ఠా 

దశకు. 3.209. చెవ్వరిం, గఆచు. ౧9 

తల బటకటు 
se se) 

కర స్వాం డ్రాక్ర్తి చెప్పి చెప్పి నాకు తేఅ బల్ల 

కట్టి హోయింది.”? 

తలవిరును (తనం) 

తలపాగరు, 

“టంత తలవిరును తనఅ మం చితి 

కాదు, పెద్ద వాళ్ల మాటలకు తగివ 

లె 

గారవం యివ్వాలి. వాం 

“ఆంత తలదిరు 'సయి జే ఎట్ల ఠా PEE 

వా. 

తలవిళ 
య 

తలగడ, 

తల వీకనకాయ లగు 

కళవళ విన్నా భిన్న. ముగు, 

వడు, 

66 లువ దళజాయు లపూడు, తల బీకన 

కాయ ల యభాయభథ లె క్యూ కులు 

వతులు న -వంంనత ల, నిలువక ేపాప్ా 

కడవ నిత ఇడి పాజన్ 

జైని, 2a OD 

తల బౌప్పి కటు 
eo 

if విను గెత్తు. 

తల _తల 

“వడికి చదువు చెప్ప లేక నాతల బొప్పి 

దొకింది,?? "రె, 
లు 

ల. క ఫ్రనష్టములు కుడు 

“క, వీర మిప్పుటికె తదయు బొపప్పెలు 
మ చ 

క క్రైం జూ తే? 

గిర. లోకా, విన్, 

తలభా రము 

కస క వట్టి తల బరువుగా 

లతా 

““వబ్క[కాం తాలాపము లా డు'బాం (డద 

తలభ రం బూడ్చ్ప కేనాంటికికా ఎ)? 

గ్, లేదా 84. 

తలమాటు 

చేటు, 

“రయువంకమునకుక్కా దలమాౌ టించు 
కయు బేవిలిి నిర్వ. 9 ఆ. 

తలమానికము 

డదు ఆం ప్రో ర _కష్టుతు, (ోహ్లరాలు, 

“కన్నియ తలమానిక మగు, నన్నాగటి 
బూలి-పీరి యతివన్ 

రామా, 5,189. 

౨, శిరోయాహణాము, 

చెన్న. 1.117. 
తలమానిసి 

[వధానపురుషుడు. 

వాల్మీకి. భీ 122, 

తల మాయు 

A నుండ కుటు, 
లు 

వెండుక లెక్కు_వగా మెరుగు, 

““తల మౌానసీన నొలు మానీన, వలువలు 

మానినను _బాణవల్లభు నెనన్ , గుల 

శాంత యొన నొలదు.) 

—- ట్ట సుమతి, 
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2, అభ్యంగనస్నానము 

చేయక పోయినవ్వుడు తల 

మూసిన దస్ అంటారు, 

తల మానినవాడు, యాం, 

తలనూవి వీడని 

బా ణా దిన్న వా ఆ నులు 
అయా 

బిడ్డ పుట్టిన కాసేపటికే 

నాూయను కోసి వేస్తారు, 

ఆది కూడా వీడని వయ సంకు 

అతి చిన్న తన కరం; 

క్భు తలమౌావి వీడని నినువనువయనుు, 

నా౭డె జేజేల దళచాయి నాయకర పుల, 

బటుమున నిల్చి తారకల గిలి (_పొధఢ, 

తరరణ,కీడ ఆయొనరించుత ఆి మహాత్మ 13> 

పొందడు. 1. 115. 

తల మాసినవాడు 

ఒక తెలు -- సి = లెట్టు గ్ర ben నై డవ 

వంటొదిె, 

వనవిరననగా అనుమాట. 

“ఏ త్రలమాసీనవాడో దొరక్క 

పోతాడా వాణి బోర్తి చక ఫోతావోా 

అని వాడడం చూ 'స్తుంటాడు, 99 

తలమాను తో 

తలమోది మూపి - మాయ -- 

వ్డని, వసిపావ అయిన... 

కత్రా చె త్రికొంటి రకల, “సేని యయు6 

దలవోసు వోనినెచురుకదుముకొ, సే 

మౌ 

నాని జేసి... “తనమా. 10.166. 

తలమాళిగ 

ఏనుగ కుంభస్థలం పై ఉంచే 

వస్త్రాలం కారము, 

వాల్మీకి, 5.80. 

తల మించు 

తల మాయ, 

తల మిగిలి తాడి పొడవగు 

మిగిలి తొాడిపాదడ చె, 

తలమీద చెయి 

తలమునుక లస, మితి 

కూ, 

“చల మేటికి ర మి కం గో మలరూప! 

పిళంగ నేత్ర! మన్నథటబాధల్ , తల 
బలిసిను దమి 

మోజ నాదుపజక వేగన్ .”? 

చందనేఖా, 2.48. 

తల మిగులు 

1. విజృంభఫించు. 

““త్రత్చమయం౦ంబు నం దల మిగిలి జయ 

(దథుండు రౌద్రం జెసంగాలి 

భార, ఫ్ష్ము. 5.55, 

ఐ, మించు, 

“కని షట గృ పుల డును 

గృత వర్ముండును చెక్కు_శు బరవసనసము 

నస్, మన సేనకు దల మిగిలిన మను 
జేళ్వర ! కవిెసెం (గీడి మద మెల 

రారన్ .*” ళల్య,. 1.242. 

తలమిన్న 

తలవూానికము, 

““అక్కు_ "న్ని తలమిన్న యంది మి 

న్నంది,?”? 

వర. రా. చా. ఫు, 19. పం. 12. 

తలమీద కండ్లు 

ఎవాగరును నూచించయువమూట 

చా, చె త్తిమోద కన్నులు. 

పెటు 
డు 

“వరానము వేయు, 

చేయు, 

నాశనము 
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కనా రాందరి త లలమూ ద చెయి 

పెట్టాడో ఇఒ ఇప్పుడు ఈ ఆఊల్లోకి 
వచ్చాడు.?? క్క 

భస్నానురుడికి తన చేతిని 
ఎవరి తలమూద ఇడి"తే వాళ్లు 

భన్బృం అయేటట్టుగా కలిగిన 

సరం ci వచ్చున -చీచూ |! 

తలమీద తల పడినను 

వ వుయినా, 

మిన్ను విచగి మీద వడి 

అనుటు, 

“క“మేయు తలమో౭దం దలపడ్హ మిన్ను 

విలిగి, పెనం బడినను రాత్రులు బగథటి 

వూట, “శిమ్ణు చేతను గాని భోం వేయ 

మయ్య .”” శందక,: 52; 

తలమీద తల మొలచినా 

చూ జెంత గొవ్పవా డై నా 

అదు బర న సా ర ంలో అనే 

మాలు, 

“వానికి తలమోద తల మొలి-ినా "సరే 

వేను నమన  రిం-చను, వాడు ఒటి 
ష్ 

సీచుడు,?” వా. 

తలమీద నుంచు 

నవరసావపాం-చు, 

కురు! పియవచ నములు, తలమోంద 

నుంచి నంతొ'న మందిలి 

వర. రా, బా. పు. రికి. పం. 15. 

తలమీద వచ్చు 

పాణముమోాడికి వచ్చు, 

కలఅసతిం బాసినల గొడుకు వోయినను, 

దలమూం౭డ వచ్చిన తాలిమి దూలి,?? 

గా, వారి. (పథ, పం. 259.60, 

“నువ్వు వద్దురా అంేెకు వినకుండా తల 

మోదిక్ 'తెచ్చుకొన్నావుం” 

తలమీఆజీ చను 

జక. 

హాద్దు మోాణి (పవ _ర్థించు, 

పాండు. 4.282, 

“వాడు ఈ మభ్య మరీ తలమోరి పోయి 

ఎవడి మాటా వినడం లేదు.” 

ఎకు. 

నాడు, 

తల మీణజు 

_, మించు, 

““నలినాతు ! యేరీతి నాండు నామి తుం, 

దల మాజి నరక నుద్రండత 6 జంపి?’ 

ద్విప. జగ, పు, 177. 

2. మించి మవోనవు, 

పోవు. 
““నావుడు వాయునందనుండు నందన! 

పొమ్ము చముూవధథూూటి నీ, శవైవస మైన 

లెస్స యటు "గాక నినుం దల మో 

నేని చా, జావుల నిల్చి...” 

జైమి, 

మోాాజీ 

Pre we 

సూదురక్ టో 

డింతీయ కాక వ వష్టిగానే ' న్కపూ 

తలమోజటణి ఐపో కే ప్ కరా 

సాధ్యము కాకపోతే” అశ 
ది£ిగానే వినబడుతుంది, 

తలము గాదు 

సాధ్యము న్ నం. 

“మగువ  నోయగపు నెహురర్టుగ మెంచం 

గొలు వున్న, వలిదమ్మివానికిం దఅము 

గాదు”? శుక, 2.7. 

ఛూ. తరము కాదు, 
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తల ముచ్చుట్టులు దిరిగి న దల 

శయగ నోరిలోనిదయ 

కడి యన్నట్లు 
రాం 

తల చుటూ చెయ్యి తిప్పినా 
రు బొ 

కడకు కడి ఇెట్టవలసింది నోటి 

లోనే కదా! 

సూటిగా "వెళ్ళక ఆనననర 

“మన యమో తిరుగుడు ఎందుకు 
యె 

అనేవట ఉవయోగిం వచేవలుకు 
cn 

ణుడి, 

శక్రోల ము చ్చు ట్లు లు దిరిగిన6, దల 

పోయ నోరిలోనిదయ కడి యన్న, 

తల “నేతెఅంగులం దిదిగినంల గలుగదు 

గతి విష్టు ంపకఆమున్ ౨” 

పాండు, 4.276. 

చేవ -గాపి 

తలము తప్పిన 

అలప్ మాలిన, అత్యధిక 

మయిన అనుట. 

“తలము దప్పిన యట్టి భన రాశి 

జేండి)? గా. హరి, (పథ. పం. ౪47. 

తల మునిగిన 

అధిక మైన, తలకు మించిన, 

భాను... రా, యు, 1897. 

తలమునుక అగు 

తలకు మించివోవు, 

మగు, ఆధిక మగు, 

క ఆటు చాంయంకుట (యు వారల 

నత 6డు గన్న రాకమ్ములం జ్ ఆ కో 

బలి చ నట్లు సరుండు మొద లైన నముంద 

ఆక నాధనంజయుపోరు దలమునుక 

అయ్య? ? భార, భీహ్మ. 3,218. 

రర శల్య. 3.408, 

తల... తేల 

*క యాహు ఆం కతుకబం శు "ఇెరాూవహూమయు 

తలమునుక లగుదు ముద్దెయ మదిలో 

చావాబాహి  కచాక-చి, కూబాకమతి 

పట్టి పైనంగి కో యనుచు వడిన్ ౨౫) 

వాం'స 2,.లె2, 

తలమున్క లగు 

తలమునుక లగు, 

“ము 'ద్భా హువీర్ష ంబూ మహితార్యం 

బునుు దలమున్క లె వైనసథర్మువృ తం 

. 2,408. 

ఆ తత. కోటాకు 

ర్య కతుకబంటి 
తామరలకుకా దలమున్క_లు గండు 

మూలకన్ ౨ విజ, 3.15, 

తలముడులు 

దొంగలు, "వేటకాండు డవు 

యోాగించే సాధనము, 
భా, తలముర్లు. 

తలమూటలు మోయు 

కూలికి బరువులు వఎరాయు, 

కిచ ఈ ఊల్లో తలమూాటలు మోనరా 

బతుకుతున్నా డం) 

చొ పలా'నసర'స( పవావాముల్, 

(9) “ 

తల మొతి బాన యిచ్చు 
PIN 

(వమాణం చేెసేటవ్వుఃన తల 
తాకడం ఆధారం, అంళకు ని 

మాద ఆన అన్న మాట, ఇస్తు 

పున్తకం తాకి కాని, చేవుణ్ణి 

తాకి కాని, దీవ మార్చి కాని 

పమాణం చేస్తారు. 

దనికి తల తెడిని, తల తాకి 

ధరా పాంతరములు, 
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యం దల మెంత్తి బాస యుచ్చెద నను ఆయనక నామోద దయ 

అఆంంల by 

తు తల మొత్తుకొని వ్ ఛ_క్మిశదలతో, 
ఎంత గట్టిగానో, క కాబ్ క్షత్ర యాజ దల మాను చేరు 

““ఎంత తల ముతుకాని చెప్పినా వాడు | డాని? తార, (దోణ, 2,175, 
విన లేదు”? వా, 

తల మాచు 
తల మొల యజుగక ఒవ్వుకొను 

ముదలూ కొనా తెలియక, 

కళని తల ముల రమెణబుంగక పల 

| “తల మూ-ది యేను ధర్మం బె వేపట 
| 

కించుచు భృ త్వామాత్య “ae: 

| 
| 
| 

| 

వర. రా, ఆర. పు, 280. పం. 18. 

తలమోప్పులు 

ఎక్కవ; వోూవెడు, 

““తండోపతండము ఆ తఅమాప్రలు 

పనులు చంచడే వెట్టి పనిగొను 'సంసా 

రము”? తాళ్ళ, నం, 8.111. 

తలమోసల యుండు 

ముందు నిలబడి బాధ్యత 

వహించు, 

6ముజ్జగ "చేలు వేల్పు తలపాూాసల నుండి 

వివాహయత్న్నముక్ , సజ్జ -వెంనర్చు.?) 

బులం గహాడి యడలుచు,”? 

భాగ, 6.452. 

తల మొలెముగ నిచ్చు 

తలా తోకా తెలియ నిచ్చు. 
““డవమౌా క్ మాయ తలము 'లెజం6గ 

నీదు)” తాళ, నుం, 6.4. 

తల మోచి 

1. తిరనావహించి. 

కళళాంటబరసూదనాహితుని శాసనముం ' 

దల మాచి వచ్చి లో,కాంబ తదియ | వసు. 5,7. 
సన్ని ధి (కియంబున నిల్నె.ి? | 

క. మా. 1.91. | Son 0S 
చూ, తల దాలు, , లు భి ౦౧న స్నా రర 

వ, నె_త్తిన చెటుకొొని, చేయించు. 
- . ““పలుములుం దల యంటి తగ న్నలు 

గారవాదర (చేమలను కడ్డి... కళా. 6.194. 
తేలుపు వలుకుబడి, తక్ 

కము న్నాక రాఘవుండు తల మాచి 1, తలెవిష 

భజించు విభీవ కాదులన్ .?? Dv 
పాండు. రకు “కార బాగధగినాథుం డరిగి తలయంపి 

వాడుకలో... చ తిన విటు |! గన ల సనమున నుండె.” 

. భార. ఉద్యో. 1.65. 
కొని అన్న చే నిలిచింది. ““కాలడ లయ ందపి-గా నిదుర 
క నం క్ బళ ఆయన్ను నెత్తిన పట్టుక "ని కొన, 3 హారి, వూ. 1.57, 

24 
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౨, తలగడ, 

కతఅలయంపి భవళని (దాకంభ మిడు 

చారు? శివ. 2.70. 

“దే దలయంవి-గా నవ్విభుండు దర్శ 

శాయనుల డై వాసర త్రయము నియతి 

నుండి) 

భాస్కు_. రామా. యు, 918. 

తల యగు 

కలియు, 

-నేంక. పంచ. 4.779. 

తలయాది 

తలవరి, 

సార, 8.170. 

తల యున్న కుళ్ళాయి తగిలింప 

వచ్చు 

ఊపిరి ఉంచే. ఉవ్పమ్ముకొని 
తినవచ్చు అన్న క్షు ఉవయో 

గించే వలుకుబడి, 

6కద్రైశివల దట్టి పావురములు లేప తల 

యాన్న గుళాయి తగిలింపవచ్చుం, గలర 

వంబులు నీవు గలిగినం గలవు? 

సారం, షి. 1.888. 

తల యూచి మెచ్చు 
ఎక్కువగా మెచ్చుకొను, 

చూ టిమాటికిన్, రణనము సేయ 

విం-చచు6 జతురత్వమునం దల యూా౭చి 

మెచ్చు నా, గణపటె. ..?? 

రాజనో. 1,7, 

తల యెత్తి తిరుగు 

అభీవూనముతో తిరగ 

గలుగు, 

పవనజముఖులార ! నా 'సరివారిలోన, 
విరుల మెజయు-చచు6 దల యొతి తిరు” 

వచ్చు.) కా. మా, 4&.కి5, 
“కవాడు ఈ మధ్య నే నాలుగు రాళ్లు 

నసంహాదించుకొని నలుగురిలో తల దెతు 

కొని తిరుగుతు న్నాడు.” వా, 
“వాడు. ఆ సంగతి జరిగినప్పటినుండీ 
తల యెతుకాొని తిరగ లేక పోతు 

న్నాడు - వా, 

తల యెత్తి మెలగు 

గారవముతో బతుకు, 

“ఎటు తల యొతి మెలంగసదు "నేను 

జెపుండం) “భార. సౌవ్తి, 1.49. 
“మేటివిల్లును దివ్యా _స్త కోటి యును 

ధరించి మెజయంగ నాజి వధించెంి 

దండినొకండు వాండును రూపుతో 
నుండ నళ, యెట్లు తల యె త్రి ముల 

గుదు నేను జెప్రుమః 09 

భార. సావి, 1.49. 

చూ. తల య తే తిరుగు. 

తల యెతు 
FR) 

1. బాడసూపు. 

“కనును దల యె త్రం విక్ర) 

నింహో, 9.99. 

౨, గారవముతో జీవించు. 

““నాసరి 'వేందినీనాథులలోన సే నే 

చందమునం దల యొత్తువాండ.?” 

వరాహా. 9,529, 

“తల దరమయమెతుటకుల గలం దనజూతిె 

వారిలో ఏ (కబంధ రా, 146. 

“తలిదం్యడు లె జిగి నం దల అత 

కండుదుు చేరా తెటింగిన చెలి 
పాడుచు? 

ఖాన, స్కాం, 10. ప్రా 978, 
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తలయేరు 

1 తలనొప్పి, 

త్రడయక వి్శఫుని తలయీరు దిగదు.) 

గౌ, నారి, ద్వితీ. పం. 1780. 

నలు తలనొప్పి, 

౨, వశువుల ఒక రోగము, 

ఏ, ముందు నడిచే నాగలి, 

నటి రూవం త లేరు, 

చూ, తలయేరు సెట్టు. 

తలయేరు పెట్టు 

ఒక కాడితో ఏవైనా వని 
చేయి స్తున్న మూడు అది లాగ 

"లేకవోజే దానికి ముందు మ 

రొక కాడి కడతారు, డాన్ని 

తలయీరు అంటారు, 

వాడుకలో.__త లేరు, 

“రాయి కదలడం లేదు. తలేరు పెట్టం 

డి రాలి? చా, 

తల యేర్చు 

తలనొప్పి చెట్లు. 
తు 

అనగా నదివడ దనుటు. 

“తపము గావించు వారిక, గనిన6 దల 

యేుర్పుం గాదె యాఖండలునక.9) 

పాండు, న.281. 

ఇది వాడుకలో తలనొప్పి 

అనే మూవంలోనే కనబడు 

తుంది, 

“వాడికి చదు వం తలనొప్పి.” వా, 

“వాడికి ఎవ డెనా 

డం ఆకే తలనొప్పి? 

“నాక పుస్తకం పట్టి చదవడ మంెకు నీ 
తలనొప్పి.” 

ముకి వను న్నా 

CE 

ఇ 

నా తలనొప్పి, 

క. న లక ననన. 

తలరాత 

దురదృష్టము, విధి, 

“నా తలరాత యిలా ఉండి. అందుకే 

యిట్లా బూ పడుతున్నాను, 93 

“వాడి తలరాతకు మన మేం చేసాం LE 

~~! 

వా, 

(బ్రహ్మ తలమిాద వాడి భవి 

వ్యత్తును (వాసి వెడతా డన్న 

నమ్ముకం_పై వచ్చిన వలుక 

బడ్. 

తలరాయి యగు 

ఇబూథాకర వుగు, 

తాళ్ల, సుర, 11.5. చెం ఫైట 

తలరారు 

ఒహూ, 

తల తాయి చేసికొను 

కుర్ కాదముగా నుండ ణి 

“ఈర రీవిన్ దల జాయి చేసికొని చా "చే 

మన్న మార్మాటకక, నే రొక్కం 

తరము నెత్తకన్నయ? గని మందుం డీతం 

డీకష్షునిన్.. 09 పారి. 4.122. 

కలత గట్టకొను 

విచాదించు, 

““తలంకి యున్న జా రున్న చో. చలల 

గట్టి, కొనిరి మలి వ గుత్తు 

వ్ర తనం? & దొ, 219. 

తలలు మార్చు 

“వరానగించు. 

“వాడూ ఆ ఊళ్లో తలలు మౌార్సి బతు 

రతూ ఉంటాడు? 

తలలు ముదురు 

సందించు, 

హారి, 

అరిం 
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““తశ్రలలు ముదిరిన 

ముఖ ,?”?’ 

తల లూడ బాబు 

చెల్లా చెద లె పాలి, 

చెదరి పాణినవ్వడే తల లూడి 

పాండు, త.185, 

పోతాయి. 

అతి నంభమముతో తల 

'వెం్యడుక లూడునటు వరు 
సవ 

గెతు, 
Me) 

““నిశాచరులు...పాటణిరి...తల లూడ 

లంకకున్ .’” భాస్కు_. యుద. 966. 

“వచ్చిన తద్ది కా ధిపలివర్రములుం చల 

లాూడం బాటియున్ ,?”? పారి. 5.20. 

“కలలు వడం విద్యాధరుల్ పజ 

-చిరి.?? పారి. 5,877. 

తల లెత్తి చూడగా 

ఏదో వింతవ తె ఇతరు 

లందటూ తల లెత్తి చూడగా 

ఆఅ న గా అవపహాోస్యభిాజనం 

కాగా అనుట, 

“వాన్నింయు వాసియుం బటి౭గి చారు 

ననుం దల తెలి చూడఢడం-గా.? 

పారి, ].58. 

తల లేని నీడ గన్లాను 

తన మరణ సూ 

నమూచుకొొను, 

ఛాయాసఘురుహష లత ౯౪ 

(వకారం తన విడతలో తల 

కనిపించక పోతే చావు స 

యమంటూరు. 

“కతల లేని నీడ గన్లొనియె.?? 

పండితా, ద్వితీ, మహి. ఫు, 59, 

చనను 

దురితదంతావళ | త్రల లేటు 

నిరఃఖండనవము చేయు, 

కతల తేణి ws బలి యొన రుల 

తలతో ఏం క 

బుదిహీను డనుట, 

““వాడితలలో ఏం లేదు. వా డేం 

వచేసాడు ఈ "అక్కలను ౪? వా, 

తలలో నాలుకవలె మెలగు 

కలసి మెలసీ (పవంర్తి దించు. 

““గానముల(పోవ ప యనుంగునోదఠరు 

లలో, దలలోని నాల్క గా మలల 

వీవు.) ఆం ధ్ర(పతిభ, 1 ఛా. 52 ప్ప, 

క 6 కైక ఆమ్మాయి ౮ యింట్లో తలలే 

-నాలుకలా-గా సులగుతూ అందరిచేతా 

మం-చి అనిపించుకొన్నది.” వా. 

చూ. తలలోపల నాలుక, 

తలలోపల నాలుక 

కలుపుగోలు మనిషీ, 
“తలలోపల నాలుక  ఇవూసనసలలో 

దారంబు పాలం జలి ననీరుం, బలె యొవి 

యొటుయగక మనసులు, గలసి యఖేద 

మునల గాపుకడ నత. డుం ఉడక) 

పాండు, 3,509. 

చూ. తలలో నాలుకవలె మెలగు. 

తలలో మొటు 
చ 

తలచి కొటు, 
వా ర 

శాధి. 8.68. 

తల వంచు 

1. లొంగు, 

“వాడు ఇతరులకు తల వం-వి బతికే 

రకం “కాదలి CM 
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తల వంచుకొని వని చేసికొని 

బోవు 
ఇతరుల (వన_క్తి లేకుండా తేన . 

వని తాను చేసికొని పోవు. 
“వాడు ఒకరిచోలికి రాడు తన 

ప నమూ! తా నమా! తల వంచుకొని 

పని వేసుకుంటూ పోతుంటాడు,” వా, 

తలవంపులు 

అవమానము. 

“ఆప్పాండవజ్యేస్థు నకు. 

గాంగ వచ్చుచో.?? 

బార (దోణ, 4.2558. 

కఆభబిడ ఆమాలు ఆెనేసరికి నాక తల 

కాస 

దలవ౦పు 

వంపు లయి పోయింది?) 

తలవంపులు తెచ్చు 

ఆఅవమూా నము తెచ్చు, 

తేల వంచుట అవమానసూ-చ 

కముగను, తల యుత్తుకొని 

తిరగసగుట గౌరవ (వాభవ 

సూచకముగను భావించుట 

వరిపాటి, వచ్చిన 

వలుకుబడి , 

క్క న్న నింద6 జెంది తలవంపులు 

దాతు రం టమ్మ మానినీ [99 

వాంసం 1.124. 

తలవని తలంప్పుగా 

ముందు అనుకోకుండా, 

యాదృచ్చికంగా, 

“కలిగ మధుముక్షికమునకు6ల, దలంపని 

తల ప'స్న దాదిధార్యము గంగాం జల 

వతి మానము యదుకుల, తిలకాం(ఫీ 

'సరోజదివ్యతీర్తము (గోలన్ ౨? 
య 

పాండు, సు స 

దాసి మె 
దా 

ధరి తల_.తేల 

| “నీను తలవని తలంసపుూగా ఈ ఊరు 

, వచ్చాను, లేకంెకు రెండు కాయగా 

రలు పట్టుకొని వచ్చి ఊం జేచాడిని 

Crd 

| 

| తలవాకిట కాపుర ముండు 

ఎవడూ ఎవరికో న చా 
ఎదురు చూస్తూ వాకిట నిలిచి 

యుండు. 

| తలవాకిటికి రాక పోవడం వతి 
(వతా లతుణంగానూ, తల 

వాకిట నిల్చుకోవడం జార 

(ప్రా లతు,ుణంగానూ మనవారు 

భావించేవారు, 

వచ్చిన వలుకుబడి. 

“6ఆ,వ్వల నింక మాట తేల తలవాకిటల 

గా౭యప్రుర మయ్యె దానికిన్ ౨” 

శుక, 2.108. 

అందు మె 
OQ... 

తలవాకిటికి. తెచ్చు 

(వకటము సేయు, 

తాళ్ళ. సం. 4.188, 

తలవాకిటి యిండ్తు 

పారరగిండు. 
C౧ 

““వాని మద్నహా, ద్వారము దూఆ నీక 
౧ 

తలవాకిటి యిండకం బోదు “నిప్పు 
య 

చున్ ౨” కేయూర. 2.67, 

తలవాకిలి 

ముఖ ద్వా ర నుర పథాన 

ద్వారము. 

' తలవాకిలి యిల్లుగా నిలుచు 

ఎహ్వాడూ ఇంటి లా 

క ద్ద శ ఉండు, ఎయడుర 

| మూచు, 



తల..._.తల 

యంచు దలవాకి 

యుంటి.?? 

తల వాచటటు తిటు 
ట్ ట్ 

లిలు-7గా 
a) 

రాధి. 4 ఆ, 

వావ దెస్టు; పవదీతంగా తెట్టు, 

కకగార్తికముగాం దల వాయం డదెటి,”*? 
టై 

పాణి. 5.62. 

తల వాలిపోవు 

తాసు వచ్చు. 

“కెతెల నారా నిద లేక తల వాలి 

వశత డఊంది,?” CED 

తల వివషుకొను 

వెండుకలు విప్పుకొను, 

“కారక జేయ మని పొద్దున్ను ంచీ తఆ 

విప్పుకొని కూర్చున్నాను.” 

తల విఖుచు 

చంపు, 

““గాండివం బిచ్చె నరునకు ఖాందవ 

మునం, దల విణిణెం -గాలయవను.” 

ళ్, హారి, 2.64. 

ChE 

తలవీడు 

తలవాకిలి, 

6వస్ర్రలకనంలకను వేడుకల దలవిడుల6 

బరులతోడి తగుమాటలకుం, దలకొనం 

దగునే...??” భార, ఆను. 1.51. 

తలవెం(డుక లెగ గట్టు 

వయసు వచ్చు, 

“తలవెం(డుక Sx గ రైడు, కొలల6 

దిని చనా నృపకుమార కుండు కడిమి 

మెయికొా, నలుచెసల కరులగండ్కసల 

ఫలకములకొ లిభఖిం చె జయకా'సన 
ముల్ లి? చనెష. 1.62. 

భూ, తేల యొగగట్టు. 
కాకా 
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“ఎడ లేని సీపీమ నెపుడు వత్తువొ 

నిలిచి 

తల___తల 

తలవెం. డుక వాసిలో 

ఇవాల కొద్దిలో. 

“కొడు చెళడం ఆ రాయి పడడం ఒకే 

కణంలో జరిగింది. తల చవెం(డుక 

వానీలో తప్పిపోయింది గానీ లేకపోతే 
యిం కే మినా ఉండా ల్లి? చా, 

తలవెంఆత్ 
షి 

“తల వెటై పచరింప నేటికి సమిద్దా 

నంబు దానం జు పాండు, 4.98. 

తల|వాతకు దహ్సూలు గల C Ay అ 

నసేర్చునే 

విధిలిఖతం తవ్వుతుండా 
“6ఆఅ్యవ్వనరువాప(త్ర నేత తల _(వాంతకల 

దప్పులు గల "నేర్చు నే ల్జ 9 

కుక, 2,507. 

తల శబ మిచ్చు 
© 

చప్పట్లు కొట్టు; గొంతిచ్చు, 

వారి, వూ. 8,406, 

తల సచ్చియును తోక సావక 

ఒడిపోయిన్నీ ఒవ్వుకొనక, 

(కి రుద పడి నూ చె 

అంతూ అన్నట్టు. 
నం 

““జినమును లల సచ్చియును తోక 
సావ కొనిరి,’ బస, 6.154, 

తల సహా[సవక్క్ల అగు 

తల వగిలి చచ్చు, 

జాసవదక థలద్యా రా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“సస పతివత నె తే వీడితల సహస 

వక్క లగు గాక? 

చేయి 

షొ 



తల._.తలా ర్5 తలా... తలు 

తలనసాల 

తలవాకిలి, 

వేం, పంచ. లి.5l. 

తల సూప 

లోయల మ, 

““ఆగుచుం ేంటికదుపు లావునిల దల 

సూపెలి” పాది, తింర్ కేం 

ఇ, బాడవ; 

““దానం దల సూపు కోకములకు.” 

భార. శాంతి. 1.188. 

తలా ఒకటి 

తల కొకటి, వునిపి. కొకటి, 

కకటిందలుకుం దలా యొకటి స్ట 

గల్లుట ఎ? ప్రభా. 5.90. 

తలా తోకా తెలీని 

మంచీ చెడ్డా తెలియని, 

“వాడు ఒట్టి తలా తోకా కెలీనివాడు. 

వాడితో ఏం పని ౭)? 

తలా తోకా లేదు 

ముద లేవో తుద యేదో 

తెలియనంత కలగాపులగంగా 

ఉన్న దనుట , 

కళద్ర్య్ము వ్యవహారం ఆంతా తలా తోశా 

లేనట్టుగా ఈఊంది,”” 

తలాపి 

తలగడ, 

లౌ 

CRO 

రూ, తలయంపవి, 

తలారివాని యెదుర దాగు 

ఎెవరినుంచి రహీంచుకొన 

వతెనో వాది మయుదుకు వడు. 

పూర్వం రయకళభటులు తలారి 

వాళ్లు. నేరస్థులు వాది కు 

se పత. స తప్పించుకో 

చూలు, 

' కడాంయగం బోయి తలాదివాని యొదురన్ 

దాయగం౫ నీ కేటికిన్ ఓ? 

డా. వారి, £4.92, 

తలార్చుకొను 

తడిసిన తల వెం[డుకలను 

గాలిలో తడి యార్వుకొను. 

““మేడమిోద ఆవిడ తలార్చుకొంటూ 

నిల్చు కే బజూరులో బారులు 

తీరారు.” వా, 

తలిదం[డుల చాటున నుండు... 

వెద్దలచాటు వీల వా కళ] 

“త లి జ్ 0 ee అ is నుండు 

బాండు. (శవ, 5,582. 

తలి a 
aD 

చిగురొత్తు, తలిర. 

“బిరిమాసనులం గందలి రొతి 

యొ త్తి...?? కుమా. 4.57. 

తలుపు కాయు 

తలవాకిట నిలుచు. 

“ఆవిడ కపహపుడూ తలుపు కాస్తుండ 

డమే పని.” 

తలుపు కిజు కనకుండన్ 

చవ్వుడు కాకుండ (చాటిపోవు.) 

““ఆ-నా౭ టి "రేయి శయ్య పయి న్నా,థుని 

(పక్కొ_నుండి తమి రేర్కగినం జి తిని 

చనియె6ం దలుపు గిణు కనకుండన్. 0 

శుక. 2. 124, 

తలుపుచాటు నిలుకడలు 

దొంగచూపులు చూచు 

తలు, 

CE 
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డారిన పోయేవాళ్ల్ళ ను చరా 

జాసివై తలుపుచాటున నక్కి 

యుండుటె వచ్చిన పలుకు 
.౬_ా 

బడి, 

46 ్వ్వైల్రక సీగులు వట్టి న 

దలుపు, చాటు నిలుకడ్ లలతివేన 

చూపు... శుక. ప 

ee re లేదు 

వ నిద తులున అడి ఆన్న, 

బాటూ మాటూ లే దనుట, 

“ఆ యింటి “కేం తలుపా ద్వారబం 

భమా? ఎవ డంెకు వాడు వసూ 
ఉంటాడు. ఎవ డంెకీ వాడు పోతూ 
ఉఆంటాడులిి? 

దార అరగ: 

లౌ 

వాడుకలో 

దాలబం|దంగా పినబడుతుంది , 

తల కొట మారి 
cc? ౧౧ 

తలతిరుగుడు మునివి., 

“బుట్ట గరార్చుతనాన పుట్టచెం 'డ్రైణర్ని, 

మజనో తలకొట్టమౌరికొనము. నై 

తారా, 8.87, 

భూ, తలకాట్రమౌరి, 

తల్లడ కుడుచు 

తల్లడ వడు, 

తల డపడు 
aa) 

చలించు; 

బాధవడు, 

తల్లడపణజుచు 

బాధ చెటు; ఆందోళన “పెటు. 
€ం చ, 

తల్ల డవాటు 

ఆందోళన, 

ఆందోళన “చెందు, 

తల్ల. తల్లి 

తల డ పెటు 
అది. ల 

బాధ చెట్టు. 

తల డిలు 
ae) 

ఆందోళన వడు. 

ఠా, తల డిల్లు, 

తల్లికి దూరమా ? 

అనురాగానికీ, వాత్ప్సల్వానికీ 

దూరం అంటూ ఉంటుందా ? 

అనురాగ వాత్పల్యాలకు 

వరవూవథధథి తల్లి కదా |! 

“నువ్వు ఎన్నని మ. చేసినా ఎంత 

దూరం వెళ్లి నా నేను రాసే వసానుః 

తలికి దూరమా? 

తల్లికి నే మరలం జనియించితి 

ఒక గండం గడిచి బయట 

వడినహడు అనుమాట, 

వాడుకలో “మా అ మ 

కడుపులో తిరిగ పుట్టాను” 

అంటారు, 

“పను తలికి సే మరలం, జనియించితి 

వండు sas నలాపకథా, వనధిం 

దజేలం౫...3? కం 2,277, 

తలికి విడ బరువా ? 
ఇటు. Ce 

ఎంత దరిిదురా లయినా తల్లి 

బిడ్డలను బరువుగా భావించ 

దనుట. 

“శీ బలా రాచి రంపపొన "పెట్టడం 

కం శీ, ఇష్టం లేకపోతే మా యింటికి 

పంపింశాయ్యి. తలికి విడ బరువా ఖీ? 
రం ౬ 

వా 

"లౌ, 



ర్ తల్లి తల్లి 

తల్లి కి మొగుడు 

వాకో్యోవస్కా-రకం. 

అసాభ్యుడు, మించిన వాడు 

అనువట్ల ఉవ రుఃూ గిం బే 

హట్. ఆము ముస డని 

పశ్చిమాం[భంలో ఈవయు క్ల 

వువుతుంది. 

తల్పికొంటడ 
గా 
“టకం కొండ, 

తల్లి చెవులు తెంచు 

వమూతృదోహాము చేయు, 

మదన. శత. 10. 

తల్లి తోడుగా 

తల్లితో నమానముగా, 

ఆమ తలి తోడిది అని 

వాడుక , న్ 

సాశ్ష్. అన్న న వ్ తల్లి 

తోడు, నా తోడు. 

“తల్లి తోడుగా నే సీ వని 

చేయ లేదు” - ఆలి సాత్స్గా 

అని యిక్క_డ అరం, ఇది కాక 

దగ్గజివారు అన అర్ధంలో ట్ట 

“అతజీ నాకు తల్లీ "తోడు" 
“వాడికి తల్లీ తోడా లేదు” 

ఆంటారు, 

“ఏంత యం గేళ వాఖ్య సం, పిడదిత 

తదీయమూరు లయి వేడుకకాం (దది 

తల్లి తోడుగా, మది గణియిం చిరో.. 

శుకం 2, 196. 

oe తోడు లేదా ? 
చూ. ఆడుతోడునను బుట్ట వె. 

తల్లి పుట్టల్లు నమూ మ కు 

“తెలియదా ణి 

ఈనంగతి నాకు తెలియణా 

అనువట్ల ఉవయాగించేే 

మలుకుబడి. 

తల పుట్టి నిల్లు మేునవూావు 

కు కె నిల్లు ఒ కళకు కనుక 

వాది కే తెలియదా ? 

“తరితీప్ర లింక్ “నేల తల్లి పుట్రిలు మేన, 

హు ఊఉజాంగు ననే మచ్చేకంటి ! £59 

చం(చాం. 6,185, 

తలి పె వసంతము చలు 
దందా య 

కరూడనివది జేయు. 

“తల్లి, సె వసంతము 
చా 

గాక? 

తలిబడి _ కొలి చెటు 
గా గాలు 
అనలు చెట్టు ఎలాంటిదో 

అంటు చెట్టుా అలాంటిే అవు 

తుంది, అనగా తల్లి వంటిదే 

నంతాన మనుటు, 

“తల్లి బడి కొల్లి చె ట్రను చుల్ల 'స నసంబులు,?? 

అక; 4.96, 

అబే అర్ధాన్ని సూచిస్తూ నేటికీ 

ఒక సావెత ఉంది, “తల్లి 

వాలు "రా బాలి పిల్ల . 

య ర 

తల్పి బడికో ల్పెటు అగు 
aa) డం 

బొల్లి పిల్ల 

జల వచ్చు 

శీర, 107. 

3 

త లి వాలు రా 

అనుటవంటిది, 



తల్తి__తవు ద తవు-___తవ్వి 

తలిససణా వే విలకు వసాయి'. 
cn రా వాతల 

అనువట్ల ఉవ యూోగించేవలుకు 

బడి, 

“పోయ దోలె నొ్కొొచ్చెల చేం చె తజ 

| 

చెందుం దల్లి బడికో ల్చెప్రై కాట్ -కా 

మహిన్ ౨ ఆతము. 5.182. జ తనకు తానే చేటు తెచ్చు 

| 

ములుస మేవ, శ, ర, 

తవుడు దిని చచ్చువానికి విషము 

“"పెటువాడు వెజివాడు 
రు (=) 

కొనువానికి మరొకరు కీడు 

తల పెట్టుట యందుకు 1? 

“తెఅంగు మాలి తవుడు దిని చచ్చు 
| వానికి విషము పెటువాండు వటి 

తలి విడ వటక పాతు 
aa) Cs [ఇం 

ఎవరికి వారుగా వరుగత్తు, 

తలీ, విడా అన్నది కూడా 
cn Go 

లెక్కి-౦చకుండా అనుట, వాయు? ఉ. వారి. 46లో 
“బురుాసమోా౭క లెల, బిట్టు కలలగి తల్లి తవుడు తచేవాడు ఎలాగసా 

బిడ్డ వట్టక పాటా నతని మది వ జీర్ణ తో న లే 

తోకకలముగ కళా. 6.4, ' = న 
| ఇకా ు:కి “కశ విషం 

తలి యిలు 
స్త్ క్ కపూడణా వెటడం ఎందుకు? 

పుటెలు లు 
లుం అనుతు, 

నూతికి త వేయు పెద్ద తగసలుకొను; తాకు; అడ్డ 

యులు, కరడ గింపబడు, 
ఆము, 2.66, 

తవులుకొను తల్లి చేరు pe 
కూకటి వేరు; వెద వేరు, హ్ 

ఏ నీలా, 2.18. 

తవన తప్పు తవులుకొలుపు 

హాద్దు మతు, ఎక్కు వగు, | రణుల్బు. 

వరావా. క.65, | “పావకం దవులు క్రాలిపి.౨? 
తవరాజము జమి. 8.114. 

తటుగని నిధి - అతుయనిధి. | తవులుపడు 
“తవరాజ మమరి మందలి (బోక తిసలుకొను, ఇవువ 
యుండ, తవుడు బెకు[_దు నని తలం | పం 5.807, 
చిన యట్లు 4)? బసవ, 7.ఆ, తమి కట్టుకొను 

తవుగోల నాసా తనకై మిగుల్చు 
(త వ్వేకోల, కొను; నెత్తిన ఏసుకొనుః 



త వ్వ్----త క్యా 

కాని తవ్వి కట్టుకొనే చేది చాంచే 

డేది.” తాళ్ల, woe 77 

చూ, తవ్వి తల కెతుకొను, 

తవిషఇ తల కెతుకొను 
ఆమ్ 

అనుభ సించు, 

“కనే నిందులో తవ్వి తల ఇత్తుకానే 

జే ముంది? మో మంచికే చెప్పాను, 
వింెకు వినండి, లేదాళి తేదు.?? చా, 

భూ, (తవ్వి తల త్తు, 

తవ్వుకోవడం పూడ్చుకోవడం 
గా ఉండు 

అవ్వలు చేయడం. తీర్చు 

కోవడంగా ఉన్న దనువట్ల 

ఎవనాడేమాట, 

(కొత్త, 88, 

తసృ గెయ్యా 

రకత వదం. 

చూ, తస్ప దియ్యా , 

తస్ప దియ్యా ! 

కాత వదం, 

మాడు మెళ్డు వినబడుతుంది.” వా, 

చూ త'స్పగొయ్యా. 

తస్పి తటువారు 
డం 

డస్పివోవు. 

కకత్రాకి తారకి తసి తేట్టుబారలి? 

క్రీడా. ప్ర. 74. 

తహాతహా 

ఆదురా, 
© 

కాకీ, 1.110, 

తహతహా వడు 

ఆదురా చందు, 
య 

కళజ్రవంనము మో౯౬చేదియు సరి ముదు సేజే 
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తొందర చెటు, 
లు 

తహాతహా వెడము 

ఉత్కంఠ కలుగు, 

ఈకజానుంగొని యిది ముని యాళమ, మను 

తవాతహు వొడమి యిచట కరిగిన 

శాక న్ ఫి మును, 2.20, 

తహాపడు 

రు కి వడు, 

“క్ు ము మే, మనునో యనుళం క చేత 

మది తవహూపడుచున్ ,’? పాంన, 8.109. 

తళు కెకు్క్క 

"వమెంజు గ7క్కు_, 

నరస. 5.118. 

తళుకొతు 
No) 

శో భి ల్లు, తళతళ లాడు 

ఇత్వాద్యర్థాలలో. a 

“నగవు దళుకొత్తుమోమును, మగువా 
యాదబిడక కాక మతి కల దటే.” 

పాం'స. 2.16. 

తూ, తళా్కాతు, 

తళ్కు బెళ్కులు 
తళభతళలు, 

6, తళ్కు బెళ్క్కుు అవర ఎ 

రాధి, 1.64. 

తళ్ళుకొను 

అతిశయించు, 

తళ్ళుగొట్లు 
SA) 

తాంబూలము దయసేయు 

ఒక వనిని అవ్బగించు, 



అశాంబూ..."తాన 

పూర్వం _ నేటికీ కూడా — | 

వళి నాం శవ పగ 

"తొంబూల వివ్వడం, అదె 

పుచ్చుకుంకేు అంగీకరించి 

న ట్లని భాపంచడం ఉంది, 

"వండ్హిండ్ల లో తాంజూూలం 

వంచడం, పుచ్చుకోవడం 

ఇచే. 
కకనాకవం దగినకజెల'సనంబుం6 గంటి దిని కిం 

తకు మె కొంటిల చాంబజుూలంబు భయ 

సేయు మని.. 00 

కుమా, 4.54, 

వలరాజుూ, 

తాంబూలము పై ఆస గొలుపు 

EH గా రవ మునకు సుముఖు 

వగా జేయు, 

6నాగవల్లిశాదళముల కై యాన 

గాలుప నని, 33 విప. 2.84. 

తాంబూలము గతం లః 

తాంబూలము వెట్టు 

66 యార్య_౦ జేయ పురాణో క్త (పకా 

రంబునం జెప్పు మని Se 

అంబు పట్రినన్ బట్టి. 

మను. పీఠిక, 17. 

చూ. తాంబూలము దయచేయు, 

తాకట్టువడు 

కుదవ ఈంచబుడు, 

తాడటు వెటు 
ce ce 

కుదవ పెటు, 
ఎ 

నాడు 

ము సం ము నౌ చ్చు న టు 

మాటాడు, వ తి పా 
C7 MRI 

తొద 
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కదంటమౌాటలనె నన్నూ తాంకనా జేవు 

మోతతో తాళ్ల, సం. 12.8. 

తాకియుం దలచెడువారు లేరు 
వన జోలికి వ చ్చేవారు 

ఉండరు, 

66 తోవ-నె పోయితి మేని తాంకియుం, 
దలంజిడుచవారు లే రని. 

పారి. 2.52, 

తాకుడువేకి 
విడుస్తూ వచ్చేజ్వరం; మన్యపు 

జరం, 

(బన్. 

తాకు తగులు 

అడ్డంకి, జం, 

కకచన నిముు రథం బని ననుం బనుచుట 

యును గొంక చేతి పజపితిం డే ఛం 

దును చాంకు దగులు లేకయ యనుపవము 

వారు లద్భుతంబు లై ఆ లీలల జనన్ ఎ 

వారి. ఊత. 5.116. 

తాకుదల 

మూార్క-నుట. 

తాకుదెంచు 

వమూర్కొ_ను, 

తాకులాడు 

కొొట్టుకొను, 

తా కోర్చు 
(వతిభఘుటింవ గలుగు, 

“లీరి! మో వంశముందుం శాల కోరం 

జాలం, వారి జూాళ్రుము4?” 

ఆ. వారి, 8.48. 

తాగి తందనా లాడు 

చిందులు తొక్కు_, 



"తాగి. తొజూా 61 "తొ జె... తాటా 

కకవాడు సాయం(తం ఆయితే తాగి తా జెడ్డవాడు వెనక య్యకు చేతికి 

తందనా లాడుతూ ఉంటాడు. ఆ సమ | 

యంలో మనునం ఎంత దూర౦ లో 

ఉంటే అంత మంచిది. హా 

చూ. తాగి తందనాలు తొక్కు. 

తాగి తందనాలు త్ క్కు 

చిందులు తొక్కు, 

చూ, తెగి తందనా లాడా, 

తాగిన రొమ్మును (గుద్దు 

ఉవకారికే అవకారము 

చేయు, 

త్రై న్న్న యింటి వాసాలు 

లెక్కి-౦ంచువంటిది. 

కొత్త. 15]. 

తాచుపాము నగ 

తీరని వగ, 
కొత్త, 81, 

తాజా.... 

నరికొత్త, 

అవూడవమ్రా జే వచ్చిన అనే 

అర్ధంలో తాజావా ర లన్, 

ముగిశాక 

యివ్వడే తోచి (వా స్తున్నది 

అ నెఅర్ధంలో తాజాకల ముని 

యిటీవల అలవాటులోనికి 

వచ్చన మూటలు యిందు.వై 

యేర్పడిన వే. 

తాజానరుకు అన్న మూడు 

కొొత్తనరుకు అన్న నాట, 

అంతా (వాసి 

కమా లంద. లు పలాన Fd? పట్టులు యప టాదప వమన 

మునే సవమ 

| 

| 
| 

వెస లిచ్చె ననుమాట 

తాను మునిగిపోతున్న వాడు 

తన వెనుక వానికి చేయి 

అందించు  సాయవతగలడా ? 

వడ లే డనుట, 

కళ చెసక య చేతికి వస లిఇ్చె నను 

మాట, నిజముగా నిచ్చోట నిన్ను 

వంపి? Tn వాది, 4,50. 

తాటక తె 
మ 

“వరానక "ఆ, 
అలానే 

కతాటకావదూటి తల్లి 

దుష్ట స్త్రీ విషయంలో ఉవ 

"కూగించే మాట. 

““చాని నుతెయింపం దర మానె తాటకా 

వుృధూటి తలి యు ౨? కుక, 8.19. 

తాటదమ్మడు 

నన్యాసనవేవథారి, 

తాటన పుచ్చు 

శబ్లింవ జేయు, 

బన, ల.74 

తాట లొలి చి యారెదండలు 

వేయించు 

దండిం చు. 

చర్మం ఒలిచి ఊోలు కడ 

తాను వగ రాలవంటేది, 

“తాట లాలిబఐబ యా చఇ్ణదండలు 

చేయించి?) నాయకు, 1856. 

తాటూకుచ (కాలు 

ఒక బాల కీడ, 



"తొటాటఒ తాటి 62 తాటి... తెారీి 

తాటాకుల చప్పుళ్లకు కుందేళు 
aa; ౧ 

ఖభయవడునా ? 

వ్ య్య ములు నెల 

తాటాకుల చప్పుళ్ల కు దయ్య 
౧ 

ములు వెజచునా ? 

వట్టి డంబాలతో, ెదిరింపు 
లతో ఏ మవుతుంది అనుట. 

బలపడి నది ఘీంకారం, బు లకి 
సేయుచు వచ్చి కవియ భూపతి తాటా, 

కుల -దప్పుళ కు దయ ౦ంుబులు వెజచునె 

వతు. గాక పాలియలం౫ ననుచున్ .”? 
లం వరా, వీ,రన్, 

చూ. తాటాకుల చప్పుళ కు కుండేళు 

భయపడునా 2 +. 

తాటాకులు కట్టు 

li అ కట్టి పెట్టు. 

ట్రప్పు జే తాటాకులు కట్టక “కాంచెం 
నిడానించు,? చంశా. 5.56, 

౨, ఎగతాళి చేయు, 

అవహోాన్యము వఠకిించు, 
చం 

“వమా జేదో వెట్రై బాగుల వా జడని వీ 

ళంతా తాటాకులు కడుతున్నారు.” 

సము. 

తాటి కప్టెడ 

తాటిగిటి పాము, 

శర 

తాటిగిణతి పాము 

తాటి చె ట్టు మో ద ఉంచే 

కూ 

తాటిచెట్టు(కింద పాలు (తాగినా 

ఉన్న తావు చెడ ద్రైనవ్వూడు 

a 

ద. ద ననాద నాలాలు వాహనాలు లాకానా =. కానా దాపున దల. సజు చసాలానాలనాలా తాను వనాలాడాన నియత ంాతాా టంత దాదాప నాన మామిడాల డాయ నకరాలు రవంత. ఆ నాసాకు ంంానపసజ జయా టుమాాండామాకానాాంాలాాప డా నానానాలులసి నడా చా పబానసనాయి సమానా యనా మాసాన నాజాపబానా పెడన లునామాయాండనా. 

మంచిగా ఉన్నా చెడ్డ మేరు 

వచ్చు ననువట ఉవరానా 
C౧ 

నించో వలుకుబడి, 

“వీ వంత మం-చివాడ వయిే “నేం 

వాళ్లతో చేరుతున్న ంత కాలం శుడ్డ 

చేరు తప్పదు. తాటి చెట్టుకింద ఉండి 
పాలం తాగినా కలే ఆని ఆంటారు,?”? 

CE 

తాటిచెటాట 
a2) 

రిక వీలల ఆలు, 
య 

తాటిదండము 

మల్ల సాధనములలో ఒకటి, 

తాటిపోతగా 

అధికంగా, 

“రండు రోజులవట్రీ మా ఊళ్లో తాటి 

పోత -గా వర్షం కురుస్తూ ఉందె, 

చెలియ లేదులఎ) 

ఇంకా 

జరా 

యాం, కండ పోతా, 

తాటి బెల్లము 

తాటి పాలు వండి వేచే 

తాటిమాని సిడ 

"లేనిది; అతి సల మైనది. 

తాళ్ల, సం, 7.4. 

తాటియాకుల చిలకలు 

ఒక పిల్ల ఆ ఆటు, 

తాటిరిక్కు 

జ్వషానకు(తేము., 
9 అ 

(టౌన్, 



తాటి. తాడి 68 తాయ..." తొడూ 

“అన్య టై వవితతి నర్చించుకొలుపు తా, 

డిడి ఫలంబు నొనుట పడయం ౫గెడి, 
౨, శాధ కలుగు, 

“వాడితో వేగ లేక నా తాడు తెగుతూ 

తాటిరిక్కా- నల చున్ దాడిం దాన్నెడువానిం దల 
జేవవూనం దన్ను వాండు గఅం దస్వేషింప నం 

SE ల చాెంచితిక్ ౨9 కళా, 2.87. 

రాన్ డు గటినవాడు 
తాటిల్లు ల య 

తాటిఆకు కప్పిన యిల్లు, | _వనావా మాడెనవాడు. 
dE ' “తాడు గటినవాడు సరిగా ఊంోెతే 

వాల్మీకి, 2.108, | వక 
' ఒకతిని అనుకోవలనిన ప నే ముంది 2 

తాటోటులు స 

మానము; టక్కు_టుమనమార | తాడు గట్టు 

ములు. ' వివాహ మాడు, 
తా డిడి ఫలము గొనుట తాడు తెగు 

రజ” యాక్ ఇడ్య చేసినవసికి ఎన్న డ్ ఫలిత 1. విధవ యగు. 

మనుభవించుట. | “తాళ్లు తెగ రావణాది శా(త్రవుల 
అనగా నద్య్వఃఫలదము "కా యాం|డ, తాళ తెగు నిట యనెడు 

దనుట, చందమున,’ రామా, 5, 

సద్య మిస్హఫలదు జంగమమల్లి కా,ర్హునుని |! ఆంది? వా, 
కొలుపు ముస మును 'గానుట, క్ | తాడు (తెంచు 

కుమార, 1.12... 
కపవవెటు, 

తాడి తన్నువాని తల తన్నువా. య. 
' తాడు పడు 

డుండును 
బంధిత మగు, 

ఎంత అధికున కైనా తన, 

కంకు అధికుడు తప్పకుండా 

వురొకడు ఉంటాడు, 

తానే వరమావధి అను, తాడూ పేడూ లేనివాడు 
కొనుటకు పీలు లే దనువట్ల ఏమీ లేనివాడు. 

ఉవయోగించే వలుకుబడి.  , వాడి కేం? ఏ మెనా.. చేసాడు, 
“కడం (చావీణ్యధురీణుల డీతం డయి తాడూ "పేడరూ లేనివాడు.) ? న | 

నన్ -గాంధర్వసంపూ ర్షి నె లైెడం. వాడికి తాడూ లేదు చేడూ 
బఖ్యాతీ వహిొం-చు నాకు నకటా! యీ వ ne 

తుంబురుం డంత యొ,క్కుడు గాం లేదు అని కూడా 

గానము చేటిదాయక నని సంతోధించు . వలుకుబడిని ఆవ యోగిసారు, 

| “తాడు పడ్డ మనసుకు దైవము విన్లుండే 
యని పాడి కొలిచిరి త్ ల్లి బహ్మా 

| దులు? తాళ్ల, లం 9.280. 



ద్ర వ్యవహారం 

పీడో 'తేల్చుకొని కానీ యిక్కడ 

నుండి నేను కదల దలచుకో లేదు. 

కౌ” 

“వీల గాంగేలం గీలించి లే నగ్వవుతో, 

భరణీశ ! తాతల తరమునాంటి, (పాంత 

తాడో... తాత 64 తాత... "తాన 

తాడో పేడో తేల్చు 'తాతల తరమునాటి ప్రాత 
అటో యిటో వరిపష్కు-రించు, పంచారము 

యో రోజు తాడో పాత కాలమునాటిది, 

తాణ ముండు 

రతుకవముగా ఉండు, 

తాణము సేయు 

రక్షించు. 

తాతకు దగ్గులు నేర్చు 
౧౫ 

తనాధత చార అనుభవం 

-బేనివాడు తోక ఆడించు, 

“ధ్రాప్యూంతం చదువు 

కొన్న వాడిదగ్గ రికి పోయి కావ్యా లెనా 

చదువుకోని నీవు (ప్రత్య యాలూూ, ధాతు 

వులూ అంటా వేమిటి? తాతకు దగ్గులు 

చేర్చి నట్టు PE నొ 

తాతల్ గట్టిన చెర్వులు 
"తాము వర్య వేతుణ జేయ 

వలసినవి, వాది బాగోగనలకు 

బాధ్యత వహిఐవవలసినప్, 

“తాత లటినచెర్యులే (శుతులు,?) 
౧d 

శివ. లె.7. 

వ్యాకరణ 0౦ 

-చేదా బన్నీ మన జెదలు 
ది 

నంపాదించిన ఆసా $ వాని 

నంగతిని వ యెందుకు 

మానుకో వాలి అన్న అదం 
య్ 

బంచారంబు పన లేదు సేడెతె, నిడి 

వృధా సూల మిం ేది బలము.” 

స్ట దళ, రామ, 2598 పు, 

తాతలనాటినుండి 

తరతరాలుగా, 

“తాతల నాం౭టినుండి కృతి నాథులు 

మాదుకులీను లందబున్ ఏ 

(శవం 1.25. 

తాత్పర్యము 

తడాన_క్షమనస్క-_త, 

అనగా ఛ_క్రిశద్ధలు. 

క“శూఅనఖు -గారవించచి తాత్పర్య 

ముప్పు.?”? వార. పీఠిక. 5. 

ఏ, భావము, 

తాన తానగు 

తనకు తా నయి యుండు, 

నయం వేరితు డగు, 

“ఆంత నిట తానతా నగునబ 
భవుడు.) శివ. 1.65 

తాననంగ వా డనంగా నెమ్మది 

వేలు బేక 

అభద భావముతో, 
వాడుకలో తా నొకటి నే 

నొకటీనా అంటారు, 

“ఆది వెంందలం గ  నాతనివే వదలక 

వముజి తొ ననంగ వా డనలగా నెమ్మది 

చేటు లేక... కుక. 2.488. 



“తానా... తా నెం 65 "తానే... తావి 

తానా అంతే తందానా అను 

వంతపాట పాడు, తాళము 
వేయు, 

జబు రకథల్లో (వతీమాటకూ 

వంత పాడేబారు తంచానా 

జఆంటారం, వచ్చిన 

వలుకుబడిె , 

“మేెనేజరుదగ్గర యో గుమాసా చేసే 

పనేమిటి? తానా ఆంకే తందానా 

“రాండి ల 
రాజా 

ఆనడం తప్పి తే.?” శౌ, 

తాను కానట్లు 

తన్ను తాను వుజుచివోయి 

నటు, మెము చునటు. 
cn (a ag cn 

శ“ఆధిప్రు చెయ్న్యుల మెయివడి నడరుం 

దాను -7గానియదియపోలెం, దరుణి నెమ్మి 

నమున6 దవుకంబు లజ్జంయము, నలఅంతి క 

లింప నాంక గొనక,”?” కుమా, 9.147. 

తాను పెట్టినదే భిక్ష 
తనపైనే యిదంతా ఆధార 

వడి ఆంది అనువట్ల నూ, అబే 

తర తల అ) త్రిపొడుపుగానూ 

a డహయు క మయ్యే 

పలుకుబడి. 

“పాణిని అంచు సామాను డా 
వ్యాకరణంలో తాను "పెట్టించే ఖకుల? 

వా, 

6 రన్స్ డీమధ్య య్యా ఊల్లో తాను పెట్టిందే 

భత. అన్నట్టుగా వ్యవవారిస్తున్నాడు. 33 

వా, 

తా నెంత తన.... 

తన కీ 

25 

చెద్ద పోకడ 'లందుకు '! | 

అనువట్ల ఉవయోాగిం చే 

పలుకుబడి, 

“తని తర్వాత ఆయా సంద 

రా లను బుట్టె చదు వెంత, 

డబ్బెంత యిలా అనడం 

జరుగుతుంది, 

“తా నెంత తన చదు వెంత ౭ వీడు 

ey వా నరా (తా ని కి ఛో పహ 6౮ 

రాసాడా 2? వా, 

“కతా నెంత 2% తనడ 'బ్బెంత 2 ఫ్డు 

నాతో పోటీకి వసాడా 2? నా, 

తా నేమిటివాడు 

తా నెవడు? 

అతనికి అలాంటి అధికారము 

చే దనువట్ల తా నెవడు, ప్ 

డెవడు, వా డెవడు అని ఉవ 

యోాగిస్తారు, 

“తా (నమిటిబాయండు నీదు తనయుని. 

జంపన్ ౨” జర. 2.100. 

“నా కూతుర్ని నా యిష్టం వచ్చినవాడికి 

యిచ్చుకుంటాను, వా డెవడు ఇ వద్దని 

Mess 79 ఇవో, 

నా ఆస్తీ “నవా యిష్టం వచ్చినట్లు వేసు 

కుంటాను. ఛా నవదు ? ఆది చేయవద్దు, 

ఇది చేయవద్దు అనడానికి.) 

తాపిక తె 
అ 

"తార్పుడు చేయునది, 
కక్షలు గల నెన చల్వడని యూీూాలువు 

య a. 

టాం(డకుం దాపిక తె ఐవి, యులు కాడ 

లిం-చి.?? ఆము. 5.70 

యా, తాపిక తియ, 

తాపికౌాడు 

తార్పుడు కాడు, 
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తాపి చేయు తానురపాకు నిటివలె.... 

తార్పు, గిజగిజలాడు, చలించు, 

(చాన్. న్స్ (పజ తామ రపాక నిటిభంగి. 

కిచ డలం కెన్ ౨” భార, (దోణ, 4.809, 

వ చూ. తామురపాక నీరువలె... 

సం ేతస్థలము, తామరపాకు సీరువలె తల్లడ 
“క.కీఠర బూకింటం జచ్చెద నంచు. జని 

వేయం దరు ఇాపల్ల వుం డున్న తాపి 

చోట, కుక, 2.865, 

తాపియిలు 
ne 

నం కేతగ్ళ వాం, 

తాబేదారు 

(కింది ఉద్యోగి. 

తాబేలునడక 
చూ. తావేలుపరుగు. 

తావేలువరుగు 
నెమ్మదినడక , 

వ్యంగ్యంగా అనువూాట , 

తాబేలు అతి నెమ్మదిగా 

నడు స్తుంది, అది పరుగా_త్తీనా 

అంతంతే. 

చూ, తావేలునడక, 

తామరతంపము 

చూ, తానురతంపర. 

తామరతంపర 

వరంవరాఖఫివృుదిగ”ా నభీవాది ఫ్ యు గ్గ అధి A) అధి 

వపంందునదె, 

““మధురాప్రరంబు నాకాణయా చి 

తావుురతంపర మదీయ 

భక. 5.187. 

శాంపురంబు, 

గజా ఖని 

ద లాలాలనాలనా 

మందు 

గిజగిజ లాడు, 

కకచప్పుడు మిన్ను ముట్రినక దామర 

పాకు నీరువటెం దల్శడ మందడిరి పొదు 

లందణిన్ లి టాం పాలి, 8.835. 

తామదరా కగు 

సుకుమార ముగు, 
“ఆకడం దామరా కనందుకు “నిగడ 

వెట్టి, వాకిటం దన్ను నాగినా వపు 

పోదు. తాళ్ల, సం. తీ.580. 

తామసమహోత్సవం 

జాతర, 

శాశీయా. 125. 

తాయము పెట్టు 

పిల లకు ఏదయినా తిను 

అండము పెటు, 
స) 

తారకమం(తం 

తరణోపాయం. 

“మన కీనాడు సర్వ సౌఖ్య సం పాదే 
తారకమం[(త౦ంటి వామి 

తారాజువ్వలాంటి 

మిక్కిలి చుజు కయిన, 

రివ్వున ఎగిరివోవ్రు ననుట, 

““వాణా తొారాజువంలా౦టే మనిషి. 

"పికి దూసుకొని పోతాడు.” వా, 
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తారాడు తావకాళ్లు 

కనబడనివాటికై_ వెదకు. వత మెత్తువాడు కాళ్గుంచు 

“తప్పు లం-చుం దారాడు-చు నుండు, కునే వెకులు. 

రాధా. 1.14. ర (బాక్. 

తారాతికిడీ చేయు కారుకు 

“ఎన్ని తారాతికిడీలు చేయక పోతే. యా 

యింత ఆ సీ నంపాదిసాడు క్ల? వా, గాను. 

. . కుమా. ర్,కకీ, తార్కాణ చేయు 
తావి బుగులుకొను 

దృష్టాంతము మాపు. ర్త 
వానన గసుబాళించు, 

కో ర్మా_ ౫ చా రెండును 

| 

| 

నిజంబు.ిి కళా. 8.220, | ““తౌవి బుగులుకొన౦గం దొడం7 
ఘృతాచి తాంచితె యా యశోకము.)” 

se పారి, 4.16. 
తాకు, మారను ఇత్వాది తావుకొన జేయు 

he అలా, చెలకొన జేయు, 
తాలుమాయలుపడు ““లౌల్వ్యమున్ , 'జందక ్యుండం చావు 

వ్య్వత్య_న్త మగు, కొనం జేసెను న న్నని లకు సంపదల్ , 
తాలబో న (గందుకొనంగు .. 9) రాజనో. 1.6. 

పాగచు, తాళింపు వేయు, తావుకొను 
వార, 2.121. | చెలకొొను, 

తాలి మిడు తాళ మంటినట్లు 

యమించు, "తాళం కొటి నటు, 
| న ee ee 

తా మంటినట్లు a చే కకేళుడు 

తాల్మింట దగ్గరి నన్నుం గరా-జెను.? 
ఆయుధ విశేషం. తాళ్ల. సం. లి.581. 

ర న 60 
తాల్మి తూలు అవవాసించు, 

స్టైర్యమును కోలుపోనవు, | తాళము వ టైం చు అనే 

తన సాందర్యముం జాచి కామశర | రూావంలతో నేడు వినవ స్తుంది, 

సంతాపంబునుం బాందకుం,డిన శాంతా | “కాస సందు దొరికితే తాళం 
మణి చాలి దూలని వభూటణటిం... పట్టింతా మని పండితు లంతా కూర్పు 

గానమా”? "శో, మో, 1.82. న్నారు? శా 
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క్వ "తాళము పగవారు దానిల బట్టి చేని ఆ] తాళలిగోణము 

పల్లు వెరవు కనిపె బ్రైదరు.?? తె, జూ. 

తాళ ముల్ వెట్టు 

పండితా. ద్వితీ. పర్య. పుటు, 805. 

తాళము వేయు 

చెప్పిన దంతా సరి అను, 

“వా డేం వెధవపనులు చేసినా వీడు 

తాళం "వేస్తూ ఉంటాడు. బౌ. 

తాళ వట్టియ 

పీకాలో తాళము చేసేందుకు 

అమర్చిన తీగ, 
బస, §,972 సుం. 

తాళాధ్యాయము 

అవహోన్యము; చప్పట్లు చలు 

చుటు, 

కప్కు గంటలకొలదీ ఊపన్యా'సం 

లంకిం-చుకొ నేసరికి సభ్యులు ఆాఖా 

'ధ్యాయయం (పారంఖేం చారు? ణా, 

తాళించు పాసికల పోలిక 

ఒకరిమిోాద ఒకరు 

మూదుగా వడు. 

*కమ'సకంబునం బెనంగుపాముల పగిదిం 

చాళించుసాని కలపోలిక.”” 

డా, వారి. 9.64. 

వేయుటకు ముందు చేతితో 

గిలకరించు పాచికలవ తె అనుట, 

తాళి గటిన 
ఏతి 

“జండాడిన, 
C౧ 

(కందు 

కకం తయినా తాలి ౫ ట్ న వాడు, 

ఇప్పుడు కాకపోతే శే పయినా నీ వతని 
దగ్గరికి పోవలనసీండే,?? వా, 

చె ని వతకము కట్టిన గోచి, 

తాళిగోణాము 
చూ, తొలిగోణము, 

తాళిబొట్టు 

మంగళనూ[ తము, 

విజయ. ఏ,993. 

తాళుకొను 

ఆగు; నహాంచు, 

తాళువారము 

వసారా, వంచాలి, 

తాళ్ల పాములు 

రిక పిల్ల లఆట, 

తండాడు 

బలహీన మగు, 
నుద, 2, 127. 

తిండిక తె 
అణాల 

తిండిపోతు, 

తిండికాడు 

తిండిపోతు, 

తిండికీ బట్టకూ ఉంది 

కాస్త ఉన్నవా డనుటు, 

“పెద్ద ఆ న్నీపరుడు కాక పోయినా ఏదో 

యింత తిండికీ బటకా ఉంది. పడి 

మందిలో మంచి అనీపేంచుకు న్నాడు” 
రోల 

తిండికీ బట్టకూ లేదు 

దర్శిదు డనుట. 

““నిండికీ బటకూ లేనివాడికి పిల నిచ్చి 
లు 

ఏం కట్టుకుంటారు 275» వ్యా 
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వాడికి తిండికీ బట్లకా "లేదు. ఇక 

పెండి ఎందుకో 2? చా 

తిండికె ఇ్లలిలు తిరుగు 
౨... CC? 

అందరిని యాచించు. 

తిక. సళఠునా ? 
రు 

బ్రచేబు టీవెణతి వని అనేవటుల 
ఆ లు 

ఉవయోగించే వలుకుబడి, 

“క్ (కేసి తిక్క పట్టిందా ? ఆలాంటి 

అ మము టు వనన 

“తిండిక యిల్లిల్లు దిరుగ నీయక'.?”? పని చేస్తున్నావు లం వా, 

(శవ. 1.7, “నీ కేమి వై త్తిం దేమిటి 999 వాం 

తిండిరంధి “నీ జీమి పిచ్చి యెత్తిందా?” చా, 

తిండిమోద లోకం, ప ప — 
EY ta (పజలా 1 మో ర క్కు 

నా. మా, 25, | ప్రల భుక, 8.64. 
తికమక గుడుచు 

తికవుక వడు, లస గల 
వెట్టి బాగులతనం, 

తికమక గాను మాటా. 59. 

తిక మకవడు. | తిక్య_శంకరయ్య 

తికమకపడు వెట్టి బాగులవాడు., 

కలత ఇందు. *కవాండు టి తిక్క తై. ఆవిద 

బావ ఆలిడొెకీ తెలుసు వొ, 

తికమక లాడు 
తిటాట 

తికవుక వడు, ర 
కొొట్లాటు, 

తికమకలు సేయు విజ్ఞా. వ్యవ. 108, 

ఆట తిట్టిన మెట్టిన కై వడి 
| 

తిక్క-గొను |  దూషి స్తున్నవ్పటికీ భూవి స్తు 
వెజ్రైత్తు. న్నళ్ష్రే భావించినట్లు, 

తిక్కట ముక్క-ట తిట్టిన టన వై పజల గోట్ గని 
కతత పొడిచినట్లు వేకళకూడ నుణిన్ ల) 

స. హం శంక. 1,525. 

“ ““' తిటిపోయు 
తిక్క పట్లు ల 

ర తెట్టు, 

ఇళ్రైత్తు. ఆత్రల్లియును నున్న కుటుంబము. డిట్లి 
Ass 1 మూ “కేల లెక్కు_ వ ట్రై. 1 వమశోయలం౫.)) పాణి. 2,22, 

శుక, 8.64, | గుంటూ, ఉత్త, 116, 



హీర ___తి తీ 70 వితొ__తిని 
వం వాణి వం. 

తిటిపోవు | “దిగ (మింగుదునొ పట్టి తిత్తి యొల్బు 
లయ దునొ 4” 

లెట్టు. జర రొ, సుద, ళు. 82, సుం, 18, 

శక బ్రూర్ళ్త ( జూాచినలి దిట్రిపోదు రి జీల నవే ' చూ, తితొల్పు, 

దాడంజూల మటంచు నాస గొలిపిఎ తతొ "9 

శుక, వ రలు 

కది డ్పిపోవులోని పోవు శచశండా లూడగొట్టు, 

వంటిే ఇందులోని పోవు, చావ దన్ను. 
ow కథరభరూపముంయ దాల్సి నర సిం హుం 

తిట్టుపడు (ద్రుంచి, వారుడు దితొల్చిన యడి 
శావము వఐవొందు, 'సదువండు. బస 7.190. 

“వ్రాట్తంవడి యటకు మునుపే తిట్టుం చూ, తిత్తి యొల్బు, 
బడీ యేడ్చు నాదుదెసం గని వుదిలో.? | వ్రిదుకొను 

మను, 4.56, న 
రూ. తిట్టువడు, తీర్చుకొను, 

a “కామ్మ నిట మున్నె తాం దిద్దుకొనక 

వు యున్నె 3 రాధి. 1.117. 
బిందింపబుడు. 

ళమ్ము చేతం దిటులు వడునట్లు చేనీ 

పోయి, “తేల 2? 

భార, ఉద్యో. 1.181. 

తిటుబాటు 
) 

నింద, 

తిటు 
సట, 

దరూవషణలు , 

పా 0 'సః 5.118. 

తిటు తిను 
అ) 

చీవాట్లు తిను, 

తి తికౌడు 
నట 

నుతిక తి తి ఊదువాడు. నన న 
శర. 

తతి యొల్బు 
ఆమ్! 

చర్శము తీసిజేయు, 

ఒక తిటు, 
రి 

తినడాని కుందా? 

వాని శీవుయినా ఆ రు సను 

బాటు ఉన్నదా అనువట 
C౧ 

ఆఉవయోాగి సారు, 

“రూం గులాం, చదువు అదం తో 

'నెే, ఏమయినా తినడాని కందా 

ఆది చూడాలి 

తిని ఉండ బట్ట లేక 

ఆఅనవసరముగొ, 

“తిని ఊండబట్ల్ట లేక నీవు వాళ్ల వ్యవ 

హారంలో "వేలు పెట్రావా? అనుభ 

ఐంచుు”? 

తిని కుడిచి తిమ్మల్ణీ పాడు 

ఆఅనవనసరంగా (వ మేయ ము 

"లేనిదానిలో కల్సించుకొొను, 

“వినీ కుడిచి తిమ్మల్ణి పాంజె నని కలిగింది 

చెని కదలకుండా 6ఊఉఊ౦ందకళకమం౦ ణా 

ఇవా, 

పన 



తిని. తిన్న 

వారి'నంగతి సీ నితిని ఎందుక వేస 

కన్నావు €” క 

తిసి జా లరిగించుకొను 

వము తెన్నా హా రాయిం-చుకో 

గల శ క్తి ఉన్నది అనువట్ల 

ఉఆవయోాగించే పలుకుబడి. 

రాళ్లు తిని రాళ్ల రిగించుకొం 

టాడు అనే రదూవంలో నేడు 

వినవ స్తుంది, 

“దరి|దప్రు జనంబు లాంకటం 

జాలం నటిగించుకొందురు.”? 

భార, శాంతి. 1,216, 

బా 

దిని 

తిను 

తనది శానిడానిని అవహా 

రించు. 

“కాన నొంటి-గాంజే యధికారి గావ 

లయు నించుక తిన్నను వాండె 

రూూపటున్ ,’”’” 

ఆము. 4.218. 

“వాడు ఆ దేవాలయం సొ త్తంతా 

తిసశాడులి వా, 

తిన్నయింటి వాసాలు లెక్క 

చుటు 
eం 

ఉవళారికి (దోహము జేయు, 

భూ, ఇంట గుడిచి ఇంటివాసాలు 

"లెక్కి_ం౦చు, 

తిన్నవాడే వాచినవాడు 

తిండికి లేచినా డలా ఉండగా 

ఉన్నవాడు నురింత ఆఅఆళవడు 

వట్లు ఉవచయోగించే పలుకు 

ఇడి, 

“కుంజర లన్నీ a [క మించుకొ న్నా 

వాడికి ఆశ తీరలేదు. తిన్నవాజే వాచిన 

వాడు? వూ, 

ఇద ఇస ఇర తిన్నూళ్ళ తిప్పలు పట్టు 

దిక్కు_లు పట్టు, 

కవాలి ముల్లోకముల నేలు వాసవుండ్యూ 

సీ తురంగమధాటికి నిలువ లేక, పాటి 
తిన్నూళ్ళ తిప్పలం పటిి'ననాండు, ళూరుం 

డవు సీవ దుర్హయతోణిపాల ౨? 
వరా, కింరర్, 

తిప్పకాయ 

శుంఠ; ఆకతాయి, 

దె పరము, 8.247. 

తిపృరలగాటము వేయు 

కిటి మొగలు వేయు. 
c౧ ౧ 

తిప్పలుగొను 

(వోగువడు, 

తిప్పులు వడు 

కమవడు, 
౬ 

తిప్పలు పెటు 
స €ం 

క మెవెకుం, 

sa) ళ్లు 

తివుృలు మటు 
(SA) 

కొండలు పటు, 
౬ 

6... ఎవం "జేని సపాంగములు సీఫ 

నిచ్చి చెట్లు, వటి "ప నాల తిప్పలు వటి 

తెరుగు,”? ఆము, 8.24 

తిప్పుదిరు లాడు 

తీరి దిదు, ఎ హరు 
““రండు-తునుకలు గాడినవాని తిప్పు 
దీరు లాడే దేవుడు.” 

తాళ్ల, నం; 11.8 ఖు, 49, 



తిమి-_ తియ్య తేయ్య----తిర 

తిమితిమి యని 

ధ్వన్యనుకరణాము. 

కళథ్రిన్సి తోమి యని ముసనురప కైల్” 

ద్వాద, 8.97. 

తిమిరిమీను 

ఒకరకం చేవ, 

తిమురుకొను 

ఊజనగులాడి వట్టు వదిలించు 

కొను, 

(టౌన్ . 

తిమ్మదియ్యము 

వరీత-కామం, 

తిమ్మువడు 

నంనసవడు, 

ఎగ రామా, రి,44, 
తిమ్మిని బమ్మి చేయు 

తలలు మార్పు. 

“వాడు తిమ్మిని బమ్మి చేసాడు, బమ్మిని 

తిమ్మి చేస్తాడు? 

తిమ్మి రెత్తు 

ర_కృ్ష(వసార కరా గ వో యు 

వ చైనా శకాలునో చేతినో 

ఒకే భంగివులో ఉంచినవ్వూడు 

జె 

(వూన్చడి పోవు. 

“తెనిరి యంగమ్మునం దిమ్మ రె తక 

మున్న +’ శా, నౌ, 8,177. 

దీనినే రాయలనీవములో చోము 

పట్టి నది అంటారు, 

తియ్య.... 

తీయ్య దానిమ్మ, తియ్య నిమ్మ, 

తెయ్య మామిడి బ్రత్వాదులలో 

లిక ర-కాన్ని సూచిస్తుంది. 

తియ్యగూర 

పులుసు వేయక వండినకూర, 

తియ్యనినోటితో చేదు మేయు 
ముందు మంచితనము కన 

ఎబఆజుచి తరువాత చెడుగా 

మాజి, 

“తొలుత నుదీయవ-చనంబులు వీని 

యిట్టి సెరణ వహొం-చి తడి తుదముట్ట 

నడపక విడిచి “పెట్టుట న్స్ యట్టి గటి 

దొరకు ను-చితం చే తియ్యని నేరం 

జేందు మేయుట నాయంబు గాదు? 

ప్రభా. 1.90. 

తియ్యని మాటలాడు 
మననులతో ఆదరం లీక 

పోయినా చెకి మం చిగా 

మాటలాడు సందర్భంలోనే 

టివిని ఉపయోగిస్తారు, 
“పూట కొప్పించి తీయని వౌోట లాడి, 

రాయి గరంలగించు-చును నప్వూారమున 

కుక, 2.502. వారలు...?”” 

తిరపడు 

విర వదు, 
య 

తరముకొను 

మిధ వడు, 
య 

తిరముకొలుప్పు 

సెరవతజతుచు, 
యి 

తిరము చేసికొను 
దృఢము చేసుకొను, 



తిర.__._తిరి తిది___తిరం 

(“తన మది దిరంబు సనక. 99 

తిరముపడు 

విర పడు, 
యి 

తిరికట్టు 

మెలికలు తిరుగు, 

తిరికట్టుకొను 

ఎండివోను, 
కక్ష ల్రి "ప్రా గంధ పుబొట్రు, తిరికట్టుకొని 

-నరాము దిరిగి యుండ.” (క్రీడా. వ్ర. 7; 
“నాలుక తిరికటుకొని పోయి ది. 

కొ స మజ యివ్వండి, 
జాతి pad 

తిదిగటు 
ర 

జడ వడు. 

Ch 

శం, శకం, 2.80. 

తిరిగి తిరిగి చూచు 

-వఎవనుకకు మరలి మరలి 

వరాచు. 

మనను ఎనుకకు లాగు 

చుండగా అనుట, 

త్వరితగతిం దన యింటికింల, దిరిగి తిరిగి 

చూచుకొ నుచు చలవయులం జెని.?? 

హాం'స, 8,229, 

తిరిగి వచ్చు 

(వదత్నీణము కోయు. 

తిరితీపు లాడు 

వివాదవడు, 

“తిట్టి వారును దాను దిరితీపు లాడు.” 
గొ. వారి, ద్వితీ. పం, 482, 

తిదిపంబు మనువుగా 

ఉచితంగా దొరేశే భ bo 

లుగా, కేవలం ఎవరు పీల్చినా 

వెళ్ళే కాముకులుగా, ఆంబో 

తులుణా.. 

““తెరిషంబు మనువు-గాం దిరియు బోడ 

లను, వ్య కాగా విను...” 

పండి లౌ. (సుభ. డికూ, స్రటు. 115% 

తిరిపగాడు 

కుచ్చ్చగాడు, 

“వమన, 

తిరిపగూడ 

భియోవ్మాత, 

తిరిప గొట్టు 

విత గాడు, 

తిరివజోగి 
శుకుగాడు. 

తిదివతిండి 

తిరివెపుతిండి 

పండితా, (పథ. 

తరిపవ మెతు 
Mn 

తిరిబెటు 
ర 

పురి జె ట్టు, అన్యాయకార్య 

ములకు (పోత్సహించు, 

“వేరి విలపనము దద్రయయం నా_రిం 

జేయంగ్క నునికి వనట ET క 33 

భార, 2 50, 
శ్రీ 

చూ, తిరి వెటు; 
లు 

తినువాడు, 

సురా. పుట. తిరికి, 

తిరుక టై 

వవితస్థలా లూడ్చే 

చీపురు, 

పొరక, 



లిరు.___.తిరర 74 తిరు____తిరం 

తిరుకణిమదు | శతిరుగలబడినను విడునం జూ జీవ 

a ' సభకుల, బద నునుచుం దాని గూడి 

పాయసము; 92.115 పోల గదలుటదనుంను, కఫా, 3.288. 
వజ, అ శై 

తిరుకాపు ల మ చాజు 

"దేవాలయం తలుపు, స. శాఆతిదు చి త్రవృ త్తి తిం 

తిరుకొళము ఖా. స్క 1.72. 

కుమ్మ రిణే, తిరుగబోత 

తిరుకొళములోన పడిన (కోతి తాలింపు, 
యును బోలె ఈా, వి. 2,101. 

తిరు గబోయు 
న్ 1. తాలించు, 

(తము) దేవాలయము ముందు 
౨, ఒక నంచిలతోని తార 

ఉన్న కొలను. 
మును మరొక ౌ్డడ్దానిలతో 

“తెర కొాళములోనం బడిన (కోంతి పోయు, 

యును బోలె వడంకు కొంచును "నెదుట 

చెవ్వారిం గన్న. శుక, 8.80. | తిరుగలి 

తిరుకవర మగు 1. వీండి విసిరే రాయి, 

పూర్తిగా నష్టవడు 

కొలనులో వడ్ల కోతివ లె, | 

ఏ. (భాంతి, (భమ, 

“వస్తుం దని గుజ్టుపుపం దాలలో ఇవాాలా భోః 5.59. 

డబ్బు పెట్టాడు, తిరుత్షవర మెంది. తిరుగ వేయు 

లం తివ్చూ; వ్యత్య_స్త నము చేయు, 

తిరుగండ్తక రణ తిరుగు వరావహా, 10.40. 

గిరగిర తిరుగు, తిరుగాడు 

“కర్ ండంబు లత తిరుగంఢడ్లకరణి 1. నంచచంచు., 

నొడువడిం దిరుగుచు,? =. 8,125, 
కళా, 8.112. ws గిదగిద లింగు, 

తిరుగడ వార, 7.46. 

మర పెట్టిన గొట్టము, తీరుగు 

తిరుగబడు 1. దారికి వచ్చు, మాట 

ఎమురు తిరు, విను, 
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కళళన్సీ వొక్క్ళ_మాట వాచ్చ్వ 

తిరుగుతా దని నాక నమ్మకం ఉంది” 

2, తప్పూ, ఉల్ల ంఘేంచు, 

వూట తిరంంగసు అని ఒకటిగా 

ఉన్న తావుననే... 

“వాటం దిరుగు తేరు మాొనథనులుటి 

భా౫. స్కాం. 8.599. 

తిరుగుడు 

1. దేశాటనము, 

“తన తిరుగుడు 'సర్వజనహితం జె నిగ 

ఇన్,’ నీంపహా, 10.160. 

౨, మెలిక; వ్య త్వాసము, 

“ఆందులో ఒక తిరుగుడు ఉన్నది”? 

ChE 

ఏ, ఒక రక మున వనిముటు, 
ర లు 

(బెడ్ 

4. నడనడి. 

“వా డీ మధ్య చెడుతిరుగుళ్ల కలవాటు 

పడి వూ రిగా చెడిపోయి నాదు,” చా. 

తిరుగుడు కొను 

వీయగసు, 

తిరుగుడు కొలుపు 

తిరుగునట్లు జేయు, 

బస, లె.4రిర్, 

తిరుగుడు చీల 

తిరుగుడు నొక్కు_లుగల చీల. 

శభ రః 

తిరుగుడు (తాడు 

వత్వులను వ క్రై ఒక సాధనం, 

ద్వి నల, 8.819. 

కా దర దాం దడా దానాలను ల లన జా నన న ల దా 

తిరు... లిరు 

తిరుగుడుపడు 

1. కలత చెందు, 

చితభా. పీఠ. 1.62, 

వ, గిరగిర తిరుగు, 

6ఈయందరాదలంబు దిరిరజాొ దిరుుపడు 

పడి,” వీర. 8.211. 

తిరుగుడుపాటు 

కలత, తోభము, 

నిర్వ, 8.2, 

తిరుగుడు పెట్టు 

శూధించు, 

పరమ, లీ,222 పం, 

తిరుగుడుబిల్ల 

(స్రీలు ధరించే ఒక రకమైన 
నగ, 

శా ర, 

తిరుగుడు బిళ్లలు 

(తివ్వుళ్లు. 

ఒక రక మైన విల్లలు ఆడే 

ఆటు, 

హంస ల.145, 

తిరుగుడు రాయి 

గిరు మని తిరుగుతూ పోయి 

తగ లేరాయి, 

కవల, లె.19, 

తిరుగుడువడు 

1. కలత వఐవొందు, 
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౨, గిరగిర తిరుగు, 

వార, 6.95. 

ప్, స్ ముగు, జారు, 

కళట్రురయ6గ 'సంస్పర్శ్మము నను తిరుగుడు 

వడు భక్త వునుట తెఅలయేిటిి 

భార. శాంతి. 4.806. 

తిరుగుదల 

నివ_ర్హనము., 

కటక జబ్బు ఇక తిరుగుదలలోకి 

వచ్చిన ఆకు.) వాం 

తిరుగుపడు 

కలత చందు, 

విషు. చనా. 4.6. 

తిరుగుబేరము 
లావా చేప్లు, 

“శరము 'లెట్టివో తిరగ బేరము 

లెట్టివొ ER గసంటూ. ఈత, ది, 

తిరుగుబోతు 

1. ఒక-నోట కాలు నిలువక 

ఎవ్వడూ తిరుగుతుం జేవాడు, 
శ, రం 

2 వ్యభిచారిణి, 

చాక, 68. 

తిరుగుమరుగు 

ములకువ, 

“6, ,. వెడవిల్తు శా 'స్రంబు, "“లెటుు లో6ి 

బూనిన నాంటి తియణగమరుగు ,) 

రాధి. 5.7, 

“తరుగు ముఖము పట్టు 

తగా, 
గా 

కక ఆ'బ్బ్యాయి జబ్బు నిన్ననుంచీ 

తిరుగుముఖం పట్టిం దానే చెప్పవచ్చు 

వాస్. 

తిరుగుమొగ మగు 

1. వనుదిరుగు, మరలు, 

“రూ-చిత నేపథ్య యుత లయ్యు నురగ 

సతులు నిఘ్ననిజమౌాలి మణీఘృణి 

విఘ్న లది, నఖికాసంకేతములక రే అరిగి 

యరిగ్సి ” తిరుణుమొగ  మెనచిక్కు_ల 
తెరువు లివిర.? 

పాండు. 2,178, 

2 తగ్గు, 

వ్యాధి కొంచము తిరుగువెంగ మయి 

నది? భర 

తిరుగువాణు 

““ఇపిజకామిను ఖీరీతిం దిరుగుచాఆటీ.)౫ 

స్వా 8,107. 

తిరుచిన్న్నము 

రక రకమైన వాద్యము, 

దినిని ఊదుతారు, శం ర 

తిరుచూర్ణ ము 

వెప్తవులు ఫాలభాగంలో 

ఇెట్టుకొనే ఒ కరక మున 

తాడి, 

కసుపు; బియ్యము చేర్చ 

దీనిని తయారు చేసారు, 
కకనడువిధి గల నిలుంనామంబు పశ్టులు, 

శోభితం బగు తిరుచూరక్ష రేఖల) 

వజ. 2,5, 

తిరుదం డె 

భగవంతుని నన్నిథిలో ద్వం 

ఉంచే కల్వ (వమిద, 
€5 

(పబంథ, 74, 
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తిరునామము (“వా డేది చేసినా ఆంకా. తిరుపతి. 
వె వ్షనులు నువుజితో నిలు తవరమే. ఒకటీ కడముట్ల నీడు.)? చా, 

వుగా ఇట్టుకొనే బెటు, వింంవతికెండమిోద "వెం డుక 

ఏ. 1.69. లవణం. వాన మనా 
రూ. తీరునాము, ఆచారం. అక్కడి మంగళ్లు 

తిరునాము | తమ దగ్గరికి వచ్చినవారు 

చూ. తీరునామము, మరొకరి దగ్గరికి వెల్లి పోకుండా 

తిరునాళ్లు ఒక్కూ_క్కు_డి తేలమో దా 

ఉత్పవం జరె్శగో రోజులు, 

(తమి) తిరునాళ్. 

కాన్న యవరం చేసి కళారూ్చ 

జబెడతారు,. ఇక వాడు వేసే 

రా. వి. 1.86. ఊాకా జెల్లి పోవడానికి హ్లుం 

తిరునీబు డదు. చచ్చినట్టు వడుండ 
విభూతి. వలసిందే, దీనినే కొండ 

భర ముంగలివసి ఆంటారు, 
a 

టి. ప్ర తిరుపనిపిళ్ల 

ఆభర కా శ 
న స న -దేవాలయములోని సేవకుడు. 

ఛ్మదవరిచే కోటు, నగ నర న (ప్రబంధ. 112. 
మ్్రు. Top 

తిరుసాటలు 
తిరువళ కురుచ 

లు దివ్యకీ రనలు, భకుల కీర 
ఒక రక్ష్హున వులుల సాధనం. అ తాల్ 

షా యం నలు, 
(పబంభథ. 9, తి ద్ధి త ) 

తిరుపణ్యారము న pa 
పండితా. దితి, మహి, పు. 121. 

చెనునికి నైవేద్యము చేయు బన 4.122. పు, 

తిరుపతి కొప్ప్సులు 1. తిరిగి అడ్డగించు. 
కోరకొవ్వులు, “తిరిగిన వెంటనే తిరుపు గట్టి. 

“ప్రియపతికాప్ప్తూ లందముగ. దీర్చిన నిరంకు. 4.69, 

బూడిదబాట్లు ...”” *కన్సి శి మినువ్ధిం దిరుపులు గటి కటి, 

శుక, లీ.9. ' రణవారులు రాంగ నొక మహాీనినద 

ఉిరుపతిక్షవరం ' మునంగా.” కక. 4.రిరి. 

అరకొర వని, | ల నాట్యగ తివిజేవము, 
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“కవిని దిజ్బుకరాళి గవిసెనలకం తిరు _ అరవంలో (శ్ర) అను 
డార్చెః దిపి దన్ను కెందూలి తరుపు మూటుకు వరాంయం. 

గల సాంబా, 5.208. 6 కధ్లు శ్రికి గ (వతేంబు చలకుఅడినం దిరు 
కళ "మ్వె ఆలు మెయిది6గ వలగొనల€ లా 

దుటుము బొెదలల్క, దెణిన యొక్కు_ తే 

చిజచిఆణ లిరుపు గటి 

చం (ద, 2.141. 

తిరుపు గొను 

నాట్యములో చక ఛమణము 

చేయు, 
శకశషరువురు నేసిన బాణము నిరుబరు 

లును దాంకి తిరిగె నిరుజనలకు న, 

క్రై_రి యిరమొగముల నట్టువ, తిరుప్రు 

గొనెడు కమముతో నతిత్వరితగతిన్ .౫ 

ఇాళ, 4.184. 

తిరుపు ముద్దు 

గానుగ యెద్దు. 

క్రీడా, 108. 

తిరుపుట్టము 

పూజ్యులూ, విద్దలూ ధరించే 

వనశ్రాము. 

వెం 2 115%; 

తిరుపులు గట్టు 

చూ. తిరుపుగట్లు. 
Creal తిరుప్పుల్లాణి 

దర్భశయనము, 

(తమి) తిరువ్వుల్, 
చం, రౌ, 8.87. 

తిరుబాన 

(సమాణము, 

చేవునివె ఒటు వెటుకొొని 

అన్న మాట, 

బాసగా వ ర్తిలుచుం డె) వార, 1.14. 

తిరుముంజనము 

అభి-పే.ళకము, 

"వేం. మా. 2.118, 

శుక, 8.16. 

తిరుమం(తము 

అపా తురి, 

ఓం నమూ నారాయణాయ 

అసి నారాయణవమం[ తము, 

పరమ. 5.119. 

తిరుమజ్జనము 

దవ తావి౫ భాములకు చేశే 

అభి పేకము, 

పరము, 8.168, 

దూ, తెరునుంజనము, 

తిరుమణి 

వెవ్లవులు నొనటిలో పెట్టు 

పరము, 8.204, 

తిరుమణి వడము 

"తావమురపూనల దండ, 

పరమ, 38.15. 

తిరుమన్నుు 
ఆము, 6.6. 

చూ, తిచమవణి. 

తిరుమాల 

ఆకులూ, పువ్వులూ చేర్చి 

కట్టైన మాల, 

(ప్రబంధ, 581, 
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తిరుమాళిగ 

పూజ్యులు సివసిం చే గుహాం, 

వైప్వవ పరిభాష - తమిళం: 

తిరిమూళై 

తిరుమాళి'గ 

చూ, తిరుమాలిగ, 

తిరుమాళిహా 
చెజ. 2.115. 

చూ. తిరువమవూాలిగ, 

తిరుమార 
లం 

వె జ, 2.126. 

యా, తిరుమాళివా, 

తిరుముట్టము 

గర్భగుడి; నిగహాం నొాపిం 
థి 

చిన వేదిక. 

తిరము తీరవు ట్ట వరా, 

తనూ కావచ్చును, 
——— OO 

(| కరమణుండు మంచెన పండితయ్న, 

గారి యానతికిని గడగడ వడశి, 
(ముక్కు చు న త్రిరముట్ల్టంబు వడలి.) 

బస, 6.172. పుట, 

తిరుముడి 

1. జడలు గట్టిన జుట్టు, 

“కధర రాజ్య మొలక “ేదముడ్ దాల్చి” 

బస. 4.101. 

౨9, 2 వవసమూహాము, 
a ౯౩3 

““ఆనుదినము వేయు దిరుముడి, కిని 

మృష్తాన్న ముల నారగింప్రు లిడకలటి” 

పం, 

“ము క్కు చు న త్తిరుము త్తం౦ంబు 

జడి చకా చెర్వునం శాాదచారి య్ 

నడవ,” బస 6.761 పం, 

తిరులుమరులు కొల్ఫు 

అరులు నురులు కొల్పు, 

వఐనిణ తించు, 
ఈవి —2౨ 

“పుణ్య స్త్రీ లెవ్వరు గలరు చూపు 
చూతాం, కురళరహాతిం డిరులు మరులు 

గాలిపెద వారిన్ ఎ) కుమౌా. 4.42. 

““ఎట్టిచారి చెన, నొరుల నొక (_వేలిమిడి 

దివియమే 'బేవి 

కుమా. 6.17. 

నటికీ రాయలనీవులో వాడుక, 

“వాడికి అరులుమరులు పట్టింది, వయసు 

నీయటి దిము గలుగు” 

"హెచ్చింది శచా,”? వా, 

తోొలిరదూవం *“తిరులువురులు” 

చనటిరూవం “అరులుమరులుి 

కావచ్చును, 

“వాడికి అర్హుముర్దు పట్టింది, 

ఏదో అంటుంటాడు.” అని 

కూడా అంటారు, 

తిరువంజనము 
వెజ. 2.15. 

చూ. తిరునుంజనము,. 

తిరువడి 

1. దాసుడు, 

'నమోిర, 9.159, 

2, పుణ్య తే త్రము. 

శరం, వరా, 95, 

పరము. 4.14కి. | సృార్వువుడ్రి కోల 
తిరుము త్తము 

“దేవాలయము, 

డానరివాని దీవ నంభము, 
మో 

ఆము, 4.85, 
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| 
తిరువ రంగము తిరువు గట్టు 

1. (శ్రీరంగము, దశా. 1.225, 
వె జ, ౨182, రూ, తిరుపుగట్టు, 

2, ఒక రకమైన థఛాన్యము, నిర_క్తి లేని శుచ్చ్చ గాడు, 
చ, తర, ఆంధ, భా. ద్వి, 176. 

అరం తిలకము తీర్చు 

తమి, తిరువాయ్ మూ. ““కమ్మకస్తురి తెలకంబు దీర్చి.” 

విప, 2.81. కళా, 7,65, 

తిరువాయిముడి 6కచాంమునకొ దిలకము దీర్చి (కొవ్విరలు 

వజ, 4.129. | నించి కచాళీని...??” వాం'స. 1.148, 

యా. తిరువాముడీ. | బ్ర లత్రండులన్యాయము 
తిరువారాధనము చేయు 

"దేవతార్చన చేయు, నై వే 

ద్యము చెట్టు, 

““రిరుచబూరాభన మి ట్లానర్న్చి.” 

పాండు, 2.24, 

తిరువిళక 

దీవము, 

పవిళక్కు. = దీవం, (తమిళం.) 
-బేంక, దేవ. 2గ్. 

తిరువీథులు 

మూడప్థులు, 

అనగా దేవాలయం చుట్టూ 

ఉన్న విథులు, 

“మరు డరుదేరంగ ముందటిం, దిరు 

విధులు దుడుచుకరణి.?? 

నీంహో. 8.129. 

తిరువీసము 
పలుచని పాయసము. 

విప. 5.12. 

పాలూ నీళ్లూ కలి స్తే రెండూ 

కలగలిసి పోతాయి, 

మయ్య మూ నువ్వులూ ఎంత 

శాగా కలిపినా చేని కవి కని 
పిస్తూ నే ఉంటాయి. అలాంటి 

అననురూ వ సాంగ త్వాన్ని 

(వసాస్ం చేవట్లు త న్యాయా 

న్ని ఆద హారిసారు. 

తిలలు ము నెత్తి చల్లి న దిగువ 

పడనట్లు 

ఇసుక వేస్తే రాల దనుట 

వంటిది, జనసమ్ముర్లం ఎక్కు... 

నాగా ఉన్న దనుటు. 

“తిలలు పి నెతి చలిన దిగువ బడని, 

యంత సందడి పెం|దోవలందుం Dn, 

నఖిలచదేశంబులం దుండి యవనిపతులు, 

వెభవాలోకమునకును నచ్చుచుండ,?? 

చనెష. 4.128, 
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తిలోదకములు విడుచు ' తీగమలి య 
తర్పణము చేయు, పూర్తిగా ఒక జాతి మె, 

వదలుకొొను, ఆము, 1.66. 

| తీగమలైె కకత్రలీ తం(\డికి తెలోదకం యివ్వ డాని 

కయినా ఉఊండొెడా ౪? a 
(లు 

““౫ాడిదేతి ఆకే దయినా పోతే యిక 

తిలోదకాలు విడవవలసించే,”? 

త్రిష పెటు 
అ ల 

దీటు చెటు, 
(cn) 

“చేసను మాపష్పును నీపయి నేపప్ప్రతీపిని 

న వాండు నిటు పని విని తా, నోపిక6 

జా-చుక మగ,మ్మాపటి ! తిషాపెట 
౧ ౬ అ 63 

CE 

భారక యుెన్నే 2౨ భ(చావత్య. pr 

“చూా, తిష్ట వేయయు. 

తిష్ట "వేయు 

కీ ము వేయు. 

“వా ఉవరో వీళ్లంయింట్లో వచ్చి తిస్టు | 

చేరాడు, వదిలిం-చుకోవతకం వీడికి 

సాధ్య 6 కా లేను)? నో, 

తీగతెంపుగ 

తామరతంవరగా, 

తీగ సాగినట్లుగా, అవిచ్చి. 
Cn 

న్నముగా అనుట. 
“విశ్వం బు చెవ్వని విప్రుల(కియాళ క్రీ | 

దిరుగుచున్న ది తీయగ తెంపు గాయి 

| 

చూ, తివమ్ససటు., ; 
అల 

| 
| 

| 
/ 
| 

కాకీ. 5.94. 

తీగనవ్వు 

దీర హోనము.,. 
3 క్రీడా, 65... 

రాధా. 5.116, 

2-6 

యూ, తీళమల్లి య, 

బక రకమైన థాన్య్వము. 

వ శ, ర, 

కవిళ. 1 ఆ, 

తీగ మెజఅుగు 

1. ఊటుము వేది మెరుగు, 

ఇ, పాదుతిరుగుడు చెటు, 
లు ee 

శ, ర 

తీగమోడి 
జిలుగు వాత, 

శర, 

' తీగయెలుగు 
హీనన్యరము, 

ద్వి, నల. 4.898 ప్ప, 

తీగలువాయి 

బ్యాపించు, 

కనిశ, 6.91, 

తీగవిలుకాడు 

ఆం. భా. (ప, కీర్, 

తీగవిలుతుడు 

రూ, తీగఏీలుడు, 

తీగ సాగు - 
వృది చెందు, 

“కడు దీం సాంగుచు బతుగు “నెన్న 

డుము మి,క్కిలిం గళం బన దత 

తిలు చూ నిక్క +? కళా, 7.76 
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మించదు, 

తీరా... బీడు రిచి తీతు... తీవ 

తీగెచుట్టుగా ' తీతువుపిట్ట రాయబారము 
తీళవతె గుం డముగా. హన రను కొనివచ్చు వని, 

ఆము. 4.854, తీతువు లేక వీతవ, యింటి 

తీగె తెంపుగ మోద తిరుగుతూ అరి స్తే ఆ 
దృ, 1.181. యింట్లో యెవరో చచ్చి 

చూ తీగ కేం. పోతా రని ఒక నమ్మకం. 

తిగమల్లై “ఈ తీతువుపిట్ర రాయబారము పెం 
చూ. తీగమలె, 'బెట్టుకొన -నివలము మాతో మొటిలు 

తీగె మెలుగు చెట్తికో, 
నన భర్మజ, 47 ప్ర. 10 పం, 

తీగెయిమ్ము | తీదిపు జే 
శ్రాభాక రము, 

హ్ ప్ట్ా “మం చిన తీదిపే గాక మోద 
ముకోంద,. 2.182, 

మున్న డాలి 

తీగెలువాజు తాళ్ళ. సం. 10.129. 
వ్యాపించు, తీదిపు చేయు 

నీతి, 90, బాధ పెటు. 
| ఉం 

తీగెలు సాగు నవ. 2.69. పు, 

అభివృద్ధి చెందు. 'తీన్ తేరా ఆర్ అఠారాగా ఉండు 
ఆము, 5,128. చెడిపోవు. 

తిగె సాగు “నా పని తీన్ తేరా ఆర్ ఆఠారా-గా 
పి. పు. 6.19. యన్నది.” వొ, 

చూ. తీగ సాగు. మూడు, పదమూడు, ఎని 

తీటకన్ను | మిది, వర్రెనిమిది. అంకెలు 
కుల్హిపులు చిన్నవి లేచిన ' చాలా చెడ్డ వని ఒక 

కన్ను. నమ్మకం - ముఖ్యంగా ముస్లి 
పండితా, ద్వితీ, మహి. వు. 108. | ములలో, శై 9) న్తవులలో., 

తీడుకొను అందుడై ఏర్పడిన పలుకుబడి. 
| 

వదను చెటుకొను. 'తీ పనుచు చేదు తిను 
ఉట | 

| 

. 
వాన? నిష. 6,65. 

శ 
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“ఫీ పనుచుం జేదు తెగం దిని వెనుకం , “తీరి కూర్చొని నాతో తగువుక వస్తు 

బడ రాని యాపదల చేతల 

తాళ్ల, 1 సనం. 70. పు. 

తీపాడు 
ఇం వగు, 

విజ, 2.102. 

తీపారు 
మనోజ మగు, 

ల పారి, వూ 7.112. 

తీపు దిగదీయు 
(తీవెనా ఎక్కువ తిం) 

ముగము ముత్తు, 

తీపుదాడు 
వేటలో ఉవయోగించే ఒక 

విధ మైన సాధనం, 

కాళ. 8,46. 

తీపులు గొను 

వేడుక వడు. 
భా, రా, సుం. 181, 

తీపులు పుట్టించు 

చవు లూరించు, 

“తీశలం పుట్టించు దినదినరచు లె, 

వూపల సంసారభోగములు,?* 

తాళ్ల, సం. 9.207. 

తీయని మాటలాడు 

(పియముగా వలురు, 

“మనసు గరలం౦ంగ6 దియని మాట 

లాడు.” శుక, 8.14. 

తీరి కూర్చుండి 

వమా వని తేక, అనవన 

రంగా, 

న్నాణడు.?? CE 

చూ. కుడిచి ఘార్పుండి, 

తీరి కూర్చున్న మంగలి 

పని తేని మంగలి, 

66ట్ట్ ద్రి కూర్పున్న మతఆగలి పిల్లితల 

గొెరి-గా దటి వా, 

తీరి తీరని 

పూర్తిగా వదలని, 

“ల్రీరి తీరని సిగ్గునం చెజివ యఫు్రుడు ల? 

కాలి 1.100, 

తీరువడు 

అంద ముగు, 

స్వా. 2.61. 

తీర్చి దిద్షినట్లు 
ద గా 

ఆందంగా, 

“ఆవిడ ముక్కూ మువాం తీర్చి దిద్ది 

నటు-గా ఉంటుంది వో, 
ap) 

తీ ర్తిపూదెలు 

కుండల వకు పూజలు, 

వాంం'నుః 5.15, 

తీర మాడు 
థి 

జ స్నానము చేయు, 

““మున్ను 6 శాతకంబు లెన్ని చేసిన 

వెన్క, గంగ ల మాడం గమలఅ 

హితుడు పాడువ...”” 

జాహ్నవి, 1.16. 

2, (వనవించు, 

“మో కోడ లింకా తీర మాడ 

లేదా 9? వా. 

బది ఈ అరంతో రాయల 

సీమలో నేటికీ వికేమంగా 
చాడుకలో ఉంది, 
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తీర్ణమునకు తీరము, ప పనాద 

= మునకు (వసాదము 

-జీని కే, 

- -ఆనావళ్యకము అవునకాలపు చెతి 

eee బెట్టి నిరంతర 

సంబంధ మున్న భాపావ్యాకరణము 

లలోం౭ దీరమునకుం దీర్లయు (పసాదము 

నకుల (ఖసోదము ననునట్లు భాషలో 
నెంతమా(తము "చబాలురం (బవేళెట్ల 

కుండ... సాకీ. 19 ప, 6 సం, 

“ప్ప డానికీ చేయడానికీ ఎక్కా డా 
పొందిక లేక తీరానికి తీరం, (చసాడా 
నికి (ప్రసాదం త యహోలు నటిభంఘం 

ఆవ్యవసగా ఊంది,ి) బొ 
G 

తీరము లాడు 
ఢి 
స్నానము చేయు, 

శవము, 4.158. 

తీరము స్వార్షము కలిసి వచ్చు 
ఢా యు 

ఒకదానితో “రెండు (వయోజ 

నములు చేకూరు, 

“కపుటుెకేలకుం ద తా స్రజరప్ష మి య్య 
లు 

క్రానుచురక గాం-చ-నాంబరు సనెలమి 

సేకించుటయును, (బజల రక్నీం-చు 

టయు మంచిపని ఘటి లైల, దిరమును 

నా నటం-చచు6 జలిస్ యపుడు,? 

కఈచే. 1.102. 

Masa వాం డది తీరము హ్; 

గదా, యరిగాద నంచు క్కు నం 

బయాణము కొని భార్య కి 
ట్లనున్ ౨ భోజ, 6.159. 

ఈ ఊల్లో న్మూ_లు పెట్టించా మంతీ 

మనవాడికి ఉదో్యగమూ దొరుకుతుంది. 

ఊళ్లో పిల్లలకు చదువు సౌకర్యమూ. 

యర్పడుతుంది. త్రీ ర మూ వర మూ 

ఫా కలిని వస్తుంది, కామె 

చూ స్వామికార్య ౦, స్వ కార్యం. 

తీర్గవాసి 

“ పుణ్య కే తములో నివసించు 

వాడు, 

శ ర, 

తీర్గవిధి 
“ పుణ్యతీర్థములలో చేయు 

ఛా మ రడ 
తీర్చరి 

స్ట న్యాయ నిరేత, 
t=) 

శోకం. 4.176. 

2. ౫నాథఢచూారి, 

శర, 

తీఠి (తీరా) 

నరికి, 

““పడ్రడియె పాటు గం దీ మునింగి 

పోయ క? కళా, 6.77 

కకనాలుగను రోజాలనుం-పీ వాడు రారా 

ఆని పిలిచాడు గదా, తీరా నీను వళే 

సరికి వాడు కనిపి సే సే వొట్టు.”” వొ. 

“కపెళ్లి చూపుల కని బహ్మోండ మెన 

సన్నా హాంతో వళల్లామా ! దీరా చూవో 

నరికి ఆ పిల గుడ్డిది. వా, 

తీశీపోవు 

చచ్చు. 

| మొ. రా. నుం. 159. 

తీయి గడ 

ముగింపు, 

చితా, 5,40, 
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కిలుదల యగు | తీవనవు 

ముగియు. | లేతనను, 
“ఫీమసేనుండు ేండు సంగ్రామము | “తీయడేనియ లాల్కు_ తీవనవ్యుల 

కకుయర, దిజుదల యగుం గా కని) తోడి.) కవిక. 1.89. 

భార. ఖీమ్మ. 2,208. తీవయిలు 

కీలుపడు | పొదరిలు 

ఏలు కలుగు, ర భార, విరా. 2,808. 
కంల పొటు తీవరక తె 

తీరిక, తొందర వడునది. 
శ, ర, ఇందు. 6.6. 

కిటుబడి తీవర పడు 

తీదిక, తొందర వడు, 

శ ర శ, ర, 

“నా కీమభ్య బొత్తిగా తీరుబడి లేక తీవరపాటు 
క్స్ కర ఈ తరం (వాయ "లేదుట వా, తొందరపాటు. 

తీ లగు క ర 

అడగిపోవు., తీవర పెటు 
ఆము, 2.68. తొందర చెటు. 

తీలుపడు ర ముకుంద. తి.881. 

1. తగు, తీవనరులు 

న్డ్ పాండు, 4.15, ఒక రకమైన ధాన్యము. 
2, నశించు, వాంస, 4.128. 

జేం. పంచ. 1.696. | తీసికటు 
లె. దుర్భల మస, తక్కువది. 

వేం. పం-చ, 1.581. 

తీలువడు 
అడగు, 

ఇందు. 2.165, 

రూ. తీలుపడు, 

తీవంచ 

నాలుగు, 

ఫీలా చేద, 

-జీనితోనో వోల్చి యి డి 

తక్కువది . అనుట. 

“ఎంద శెన్ని భారతాలు రానీ నా 

నన్న యతిక్కు_నలక తీసికళ్తే ఎ చా, 
are) 

తసిమోవు 

1. చిక్కి-పోను, 
“చలిజరంతో బాగా తీసి పోయాడు) 

న్. 
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౨, తక్కు. వగు, 

““మాలటులో వా డేమో వీడికి 

పోడు.3 " 
తీస్ 

దరె 

తీసి వేత 
వ్యవక లనము, 

తీసి వేయు 

1. ఖండించు, 

“క్ వేసి నాతల తీసి చేసావా లం వా. 

౫, తొలగించు, 

“వాలి ఆ ఉఊద్యోగంనుండి తీసీ వేశా 

రని కకిలిసింది.ి? జా 

ప్, వ్యవక లనము నేయు. 

“పడిలో ఆరు తీసివేసే 
మాతం తెలియదా ౪? 

తుంగలు దూలాలు మోయునా ? 

అనంభవము. తుంగ దుర్చు 

అము; దూలం బరు నె నది, 

తుంగలో తక్క గంగతో 

అ 

గం] « 

నాలుగు, 

కలుపు 

చూ, తుంగలో (తొక్కు, 

తుంగలో (తొక్కు. 

"లక్కిాంవక పోను, ధ్వంన 

చేయు, 

వీల నిలిచి బురదగా ఉన్న 

తుంగ (వచ్చిన గతిన్ 
తుంగను చీల్సి నట్లు. 

అనగా ముక్క_లు ముక్క 

లంగా, 

కచ కం బెతి తద్దేవాముం, బవుల 

నె్వెచినం దుంగ (వ్రచ్చినగతిం చాాసిం 

(బకాళ ంబునన్ , 40 రి 

ఊఉ. వారి. తి.105. 

తుంచినటు 
య 

నదిగా, 
a) 

ఎంత అవసరమూ ఆంత, 

ఒకొ_-క్క-వ్వడు కా స్త కరు 

కుణగా అని కకూజూా అ 

“వాడు ఏది మాట్లాడినా తుం చినట్లు 

(పాంత౦ంలో తుంగ వివరీ తుండువడు 

తంగా ములు స్తుంది, దాని 

లో తొక్కుట అంతే కదా! 
“ప్ క్రీ జా త్రీ తుంగల్లో తొక్కి 

జేశాడు? వా, 

“నీను చెప్పినమాట  తుంగల్లో 
తొక్కి వాడు తు రు మన్నాడు.” వా, 

మాటాడ తాడు. వా, 

“వా డంతా సెరే కానీ మరీ తుంచి 

నట్టు మాట్లాడ తాడు. అందువల కొంద 

తికి కహంగా ఉంటుంది. ఎంత నిక్క 

-చ్చిగా మౌట్లూ డినా కాస్త సు మృదువుగా 

హూ కా ఊర డాలి మరి, 5 వా, 

తుంటకూర 

లక విధమైన కూూ రాకు, 

ఫు, 4.275, 

తుంటరి 

దుర్మార్గుడు, 
౧ 

శకం, FIT Pag 

(మోడువలె అుగసు, 

దశ, వ్ డీ, 

తుండూ తుపాకీ యెగుర గొట్టు 
వాస్పి వేయు. 

సీ వవమూ లతేమో ఉడకవు, నీకు 



తుందు.__తుం పే 8'7 తుక____తుట్ట 

తగినతా ప్పి చేస్తారు అనువట్ల | తుకతుకలు 

ఉవయానించే నాశ | నంకోచములు, 

“ఇలాగే అక్కడా చేశా వంశే నీ | హతుక్ర్షతుకలు మాని (కొ త చేడుకలు 
తుండూ తుపాకీ యెగర గొడతారు | వొదల కివిక. 4.149. 

జాగ త్తం వా. | తురకతుక లేక 

తుందుడు కార్చు నంకోచము లేక, 
జార్టన్యము నడచు. హై వ కీ రులు మిన్ను ముట్ట.” 

పథ పం క. 1691. 
“కీతను _ సేవించి రావు దూత నే తుటార మాడు 

నని పలి తుందుడు కార్చి” తిరస్క_రించు, 

వర. రా. సుం, పు. 169-పం క్రి. 17000 (వభావతి వచ్చె మోనుడాల్, 

తుందుడు కాతు పొందిన రాదచాని యొజఅలోని కటూరిC 

పాగరు అడను. దుటార మాడుచున్'.”? 

“తుందుథు కాజు శా(తవుల దోర ల 

సంపదం జక్కు_ చేని,’ 
నిరంకు. 4.850. 

తుందుడుకు 

తొందర పాటు. 

కుజ,లి.2లి. 

తుందుడుగాను 

తొందర వడు, 

ద్వి. పరమ, 6.696. పు, 

తుందునుకలు 

చిన్న చిన్న తునకలు, 
కవిక, 2.197. 

తుంపెసలాడు 

తిరుగాడు, కదలు. 

“కపదపడి తలిరుబొంపములం దుం“పెస 

లాడి”? శకం. 1.71. 

తుంపెసలు గునియు 

చలించు. 

భాగ. 10 స్మ_౦, ఉ. 681. 

అ 

ద దట. నన. మామలు. కంనాన నాల. చాప దా నాననా దకతల అకార రాలాదా.. ద డా నాటా నాలా దానా? 

అ 

| దిగులు దొట్రిన భూ భు జుం 

కుక, 2.96. 

తుటుకు తుటుకుంన 
గుండె అదరుటలోని ధ్వన్యను 

కరణము, 

*ళరిండియల్ , తుటుకు తుటుక్క_ నజ 

డయ్యు 

నయ్యొడన్ .?? 

పాం, 2.42. 

| తుటుములు గట్టు 

గుంపు కూడు, 

భా౫. 10 స్కాం. వూ 

తుట్టతుద 

చిట్ట చివర. 

భా. రా. ఆర. 2.141. 
చూ, తుట్టతుది. 

జి 770. 

తుట్ట తుది 

చిట-చివర'. 
వ్ 

“నగరి తుటతుదినుండి (కందుల 

జూాదంగలి పండితా, పర్వ, శ49 పు, 

యా, తుట్లతుడ, 



తుట_.__తుడు 
ఉట 

తుట్టతుమర 

బా తెగా, 
ద 

శు ర్మ 

“మా పిల్లవాడు తుట్టతుమర చెప్పిన 
మాట వినడం లేదులి 

తుటు పెటు 
అ క 
శాధించు, 

“రగడ తగిలి పటు మనుచుం దిట తన్విం 
As) ఉం 

దుటుపెశి నొక తెలి? 
చ €3 

పౌ 

రా. వి. 8.121. 

తుకు గటు 
నారి oe) 

1. పురుగులు వట్టి ఉండ 

గటు. 
వి 

ఈక షోీభ్సుమపిండి తు క్రైగటి పోయింది 4 

ఇక అది దేనికీ పనికి రాదు,” 

ఇ, జడలు గట్టు, 

చం(చా. 984, 

పొ 

తుబ్టపురుగు 

పిల్ల పాము; చిన్న పురుగు, 
రామా, 5.40. 

తుడిచి పెట్టు 

నాశము చేయు. 
నా, మౌ. 124, 

తుడిచి పెట్టుకొని వా 

నిర్మూల మె వోవు, 

శకవెశియినసారి కలరాలో ఆ ఊరంతా 

తుడిచిపెట్టుకిెని పోయింది.”? వా, 

తుడుపు దుమారము 

మన్ను దుము, జం, 

కోమారీ, శత, 9”, 

తుడుపు వెట్టు 

తుడుచు, 

తుడు.._తుత్తు 

6కళ్ర న దాహం  ప-బీవుంబు వన చావారణ 

| మిపో దురత మె నుడుపతిం దుడు ఫు 
వెట్టు.? బహు. 1.60. 

తుడుము మొదలుకొని దేవతా 

రృనవజకు 

న ర్వ మున కూ, అన్నివను 

అకూా, 

““తుడుము పెంందలుకొని దేవ తార్పనవణ 

కందటు లే” సాకీ, 42, 

తుత్తునియలు సేయు 

ముక్క_లు ముక్క_లు చేయు, 

“ఓకియకన్ రాజవాంసాలిం ద్కుతునియల్ 

-నీసియు.?) పారి. 8.84. 

తుతుము రగు 
అనాలో 

పాడివాడి యగు, 

“తుది నదియును మేను వొంగి తుత్తుము 

రయ్యున్ ౨?” పారి, 8.18. 

తుతుము రాడు 
RE | 

భాడిపాడి చేయు, 

66త్రు తుము రాడి వచ్చు నలదుర్మదు 

నాండు దలంప కందడుమోాలటి” 

రాజ, చ, 2,399. 

తు త్తుమురు చేయు 

కుండీ పిండి చేయు, 

“తన కృ'పాణ వివాద ౯ వి-చిత -“న్గం 

బున6 దుత్తుమురు "సేయుచు, 

కళా, 6.18. 

తుత్తులుగొను 

దురద కలుగ, కండూతి 

కలుగు, 

“ఇమ్ముఖధూమము గప్పికొన్న6 దుత్తుణం 
గొని _పేలెదోంఎి కమా. 2,86, 
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66న్షిణ్ శి తు తఆతో చా జేదో వాగు. త్రుద్రి తారు 

తున్నాడు? 
~~ తం 

“నేరు తుజతుఆఅ మంటుంది. ఏ చనా : | 

తించా మనిపినూందిలి oe ““ఛాత మది యె త్రికోల్ తుది చదాంక 

అ కన్న.) నహ, 1.80, 
చటి వాడుకలో; తు త్తలు, 

తుదకు వచ్చు 

అంచు గట్టుకొని వచ్చు. 
““ఎఏఎం-చి చూడం గించిదూనంబుగా 

వాని రాజ్య 'సంపదయంం దుదకు వచ్చి 

నడి,” ప్రభా. 1.117. 

తుద కెక్కు 

గ శ్చ్రైక్కుు, 

“తుద శాక్కి_తిమి యింక తొల” 

జలెనా.”” తాళ్ల, సం. 7.255. 

తుదచేరు 

"ఎర వేజు. 

“ఏ్కలా తుదేరుం దద్వరము లావున 

వాల డొరుెనేల కెకొనున్ ఎ) 

సా ఊఉ. వారి, 4.294, 
తుద మీజు 

అధిక మగ్గు, 

రం. తా. బాల. వీడ, పు. 

తుదముట్టు 

1. ముగియు, 

కళా, 5.89. 

౨, మోయమును పొందు. 

భాగ, తి స్కాం, తీర్, 

తుదిచీటి 
నంబంభము వదలుకాొని (వాసి 

యిచ్చు ఆఖరువ తము. 
కుకుం జెమ్మట చేల “చెలియగునం 

దుడుచుట, చెలిమికి నది తుదిఛటి 

యే మొ. ఊఉ, రా, 6.802. 

భార. ఉద్యో. 8,65, 
తుదినాలుక ముట్లు 

నాలుక తుడి చాలా మృదు 

వుగా ఉంటుంది. చాసనిలో 

విజిగిన ముల్లు చాలా వాధ 

కలిగి స్తుంది, అశు బాభా 

కరుడు, భయంకరుడు అని 

భావం, 

““కాలబాదుల తుదినాలుక ముల్లు. ?? 

పండితా, (పథ, వాద, క్రుట, 511. 

చూ, కం టీకాసవు, 

తుదిపక్షము 

వవో చెండు మార్తాలు చెప్పి 

అందులో ఆఖురుది అను 

నవ్వడు ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

“ఈ తుదిపకు మే మదిని నిపుడు నిశ్చిత 

మె ట్రటన్నలి” (పభా. 8,108, 

తుది బొందు 

చనివోవు, 

66ద్రిళి గ మయుచేతం దుదిం బొంది పుణ 
వళతన్ -గాంచన్ మరులోేకముల్ ఎ) 

భాస్కు_. బాల. 4ర్లి, 

తుదిముట్టు 

ky చచ్చు. 

అధ్యా. కిష్కి0. 105, పు, 

2, చెఅవేరు, 

భార, విరా, 2,2రిశ, 
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తుది మొదలు అటో యిటో “కాకుండా 

నంపూర్ణ ముగా. మధ్యే మార్లంగా చేసే 
ముదటినుం-దీ తుదివరకు 

అనుట , 

““తుదిముద లే నిటింగియు "నెదుర్కొని 

పూజ యొనర్చు కన్కిి యొప్పుదు.*ి 

కుక 8.881. 

తుదిరేయి 

కల్వాంతము, 

(బౌన్ , 

తు ధూ యని _కాయు 

ఉమ్మి వేయుటలోని ధ్వన్యను 

కరణము, 

“న్కతురు చవి చూచు గండలు తుధూ 

యని (కాయుఎ) 

ఉం. హారి. 2.124. 

యూ, తూ ధూ అని మూయ. 

తునికోల 

తులాదండము, 

రామా, 6.122, 

తునికోల దుడ్డు 

గ వుండ్ల వాడు కల్లుబుడ్డి తగ్గి 

లంచుకొని వోవుటకునూ, 

క్తి నూజుకొనుటకునూ 

ఉవయోగించు తునికోల. 

శ రః 

తునితగవు 

వ్నినే ఒకొక్క పాంతంలో 

ఒకొక్క (గామనామంతో 

వ్యవహరిస్తారు. అనంతపురం 
జిల్లాలో పామిడి వంచాయితీ 

అంటారు, 

తీర్పును 

రినారు. 

ఆ ఊళ్లో దారిసి పోతున్న ఒక 

బాటసారి చీకటి వడి ఏదో 

ఒక వంచటరుగుమోాద వడు 

కున్నాడు, బాడి దుప్పటిని 

తెల్ల వా చరేనరికి మరొకడు 

లాక్కొన సాగాడు, పిల్గిద్ల 

రూ వంచాయతీదార్ల దగ్గరికి 

లేక దెటినగం కత్తిరించి 

తీసుకో మన్నా రట. అందు 

మె వచ్చిన పలుకుబడి, 

తునిమి తూటాడు 

యిలా వ్యవహా 

నిర్మూలించు. జం, 

““ఆతిభ కిం దర్పణం బొచరిం చిన 

మర్యు డభఘకోటిం దున్ని తూటాడం 

జూలం,?? కాలీ. 6.39. 

తునిసి పడు 

చెడు, 

వారి, పూ. రి.52. 

తునిసి పాణు 

ముక్కలు ముక్క- లగు, 

భాగ. తి స్కాం, 6858. 

తునుమాడు 
ధ్య్యంనము చేయు. 

క“యఘునక మునం దునుమాడి.?? wy 
రుక్యాం. 5.81. 
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తున్మాడు ' 66 జెబల్రం-బ బాల్క దూరముగల బోయి 

ప్ . తుప్పలం దూలి యుండె,”? 
కుందటుల క చార. శాంతి. 5.470. 

నిర్వ, 4.585. | 

రూ. తునుమాడు. | తప్పలు దూలగ దోలు 
తున్మి తూటాడు “PETE 

““జమం దుప్పులు దూలం గం దోల 
1, నాశనము నేయు, | నన)? భాస జూల 89. 

*ళ ఆ ఫుకో 656 దున్ని తూటాడం జేయు. 

కాకీ, 6.899. 

2, చీల్సి చెండాథు. 

““ఆనువమానింసపకో తోడంబుట్టువులు 

గారా తుని తూటా డె”? 

భార. శాంతి. 1.287. 

తుపాకిగుండు 

తుపాకితో టి కాల్చు 
© 

గసుండు, 

కృష్ణ, తీ.5. 

తుపాకి|తాడు 

జానకి తొడు, 

రాధా, 2,41], 

తుపాకిమంది 

తుపాకులతో యుదము చేసే 
దై నము, 

చందా, 6.78, 

తుహప్పట మెతుగు పెట్టు 

వరిపొట్టులాం టివానితో రుద్ది 

“చెం టుంగు టు. 
ee 

తుప్పదూలు 

మిక్కి-లి చలించు, 

నవనాథ. 2.79 పు. 

తుషుల యాలి యుండు 

నల వడియుండు, 

| 

QQ 

తుప్ప్తురలగ ఉటు 
అ 

mt దెట్టు. 

కళల ముడుంగ చల 

శ్ టుంచుం దలపోాసిని,?? 

తుప్పు వటు 
ఆ 

ఆఉఆవరారాగింవక మూల 

యుండు, 

“మన యర్దును నమ్ములు దుష్వు వకునే,”? 

భార. కర్మ, 2.25. 

తుష్పురలల౫ c 

నర, 19. 

వడి 

తుము రగు 

ముక్క-లు ముక్క- లగు, 

పండితా, వాద, 228. పు. 

తుమురు సేయు 

ధంంనము వేయు, 
““వక్షముల్ తుమురు 

నుండుదు. 

చేయు చు 

రుక్యాం. 1.166. 

క్ల క్రై వె చెను దివిజూం, డది ముదిత 

దుమురు సేాసెను,?” 

ఠా, వాది. 1.166. 

తుమ్మిపూరాజనాలు 

రక రకయమెన భఛాననము, 

చాంస. 4.128, 

తు మ్మెదకంటు 

నంంగ, 

రామొ 4 4,66, 
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తు మ్మెదవదములు “తుర్రు మని ఆ పిల్ల పారిపోయింది. 

తుమ్మెదా తుసుడా అని 

వల పిగా వచ్చే పాటలు. 
C౧ 

ChE 

చా, తు(రున, 

తుజఅగలి గొను 
వల్రైవదాలలో ఒకరక మైనప్, న 

పండితా, (పథ, వాద, పుట, ర18. | క. bs భార. హాస. 169. 
తు మ్మెద రపుళ్లు 

| ౨, అధిక మగ, 
ఒక రకమైన విల్లల ఆట, భీమ. 2,155, 

వాంసం. తి.]4ఉ6. తుటి ను 

తురంగనళ్లు i 
గసుంకు క3ాడు, అం | ఒక రకమైన న , కో. సం. 12.147. 

సపహాంసం 5.లెర్ర్. ప 

తురకప తి Wa 
ఒక జాతి వత్తి, “తొలుత. దు మి దలతోంల దుల 

GR స్ (టౌన్. దూంగు “నెణికురుల్ ,?” 
వహాంస. 4.10. 

నిరంకుే, 2.10. 

తురకరాయి స తులలు తూగు 
బూాంతరాయి, నరిపోను 

ఫీయా. 804. i ' Boras bs ““తుహినగిరికూాటములతోడంలం దులలు 

౧ తూలం౭గు,?? శివ, PAT 

డక రకమైన వృద్ర్రము, చూ, తులదూగు, 

(ప్రబంధ. 2,72, తులసికోట 

తు।రు . తులసిచెుుక్క- చుట్టూ కలన 
(రు మని, కటడము, 

రాధా. 4.108.  తులసిపోగులు 
చూ, తం(రు మని, చెవులలో భరించు కికదక 

తురు మని మైన నగ, 
"వెంటనే, నిరం, 2.116, 

భ్వన నుకరణాము. త 

“తు మని యొక్క bs దూటి తుల సివనమాలికలు 
చాడు”? మృచ్చ. 89. ఒక రక యైన ఇఛానము, 

ణము త్నురున, (పబంభ, 112, 
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తులాకోటి 

కనకవలయము, అంటె, 

“పరింగిన (తివ్నికమేశ్వరు, చరణతులా 
వోటి...ఉఊడిన కరణిన్, బురికోట 

యొశ్పు ల) పాండు. 1.105. 

తులాదానము 

తన యె త్తు తూకం కల 

బంగాతడో, ర త్న ములో 

అలాంటి ఎవేవో దానము 

చేయుట. 

తులుకాడు 

చిందు, 

పండితా. దీకూ. 5 పు. 

తులా,._డు 

తొొల్మా_డుు తొొలుకాడు, 

అతిశయించు, ఒపహ్వూ, 

“ఊర్విం దత్పర్వతసార్వభెమునకం 
బూర్వవక్రాంతవిస్సురణ దుల్కా_డ ... 

రో 

“"పెంపారు (దిపురదాంతకంబుల? 

బం 1. 2 

““సకల'వెభవములు సమకూరు దన 

యంతంల దుల్క్లాడు కోయ్య్మ_లతోడం 

గాడి...) 

“ఎన. 6, స్కు_ 6. 504, 

పండి. పురా. 

తుస్సు పెంజెర 

ఒక రక మైన పాము, 

తుస్పువోవు 

భంగ వడు, 

మందు పల్చగా ఇభాగపంెకు 

నన ళన. 

థాం అంటుంది. కానినాడు 

తుస్సు మని పోతుంది, 

...తుడి నీవును దుస్సు వోదు (తుళు 

టుడుగుమో .?? 

కఫ 

భార. శాం. 4.899. 

తూక మయిన మనిషి 

నంవన్నుడు, వలుకుబడి కల 

వాడు, గభీరుడు ఇక్యాద్య శ్రా 

లలో స్వేచ గాం ఉ వ యూ 

గించే వలుకుబడి, 

“ఆ ఊళ్లో కలా రంగన్న చాలా తూకు 
మయిన మనిషి. బాగా ఆనీ ఈంది? 

వా, 

“అఆ ఊల్లో కలా ఆయన తూక మెన 

మనిషి. ఆయ "నంజు (పతిజారికీ గార 
వము) 

తూక మయిన మాట 

విలువ గల, 

మూట, 

66బఇంత మంది ఇన్ని చెప్పారు శానీ 

యిందులో నీచే తూక మయిన మాటి? 

ప, 

3 

అరవంత మన 
థై |= Eres 

తూగాడు 

1. ఊతగులాడు, 

6క్ర-చకారంబులు (వేగు లాగ. లేక 

తూ౭ంగాడుచు.?? 

భాగ, స్కాం 10. ఈ, 821, 

౨, బలహీనతతో డఊగిన 

లాడు, 

ళబజ్ట్రనహిాతంబుగా నగలిక నుగ్గుసేసి 

డస్పి తూం-గాడుచులి) 

భార, (ద్రోణ, 2,119, 
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తూగియాడు నవి కొన్నిసార్లు విశిష్ట మైన 
అ వూ 

ఈఊగులాడు. అర్థం "లేకనే ఉవయోగించడం 

గంధ, 148, అలవాటు, అలాంటి వాటిని 

తూగు కూడా వదిలి మెట్టకుండా అన్న 

నమర్గ మగు, సమాన మగు, అర్థంలో వచ్చింది. 
కశ్షయు యాపూయలు చెప్ అంతక ““జనలోకోన్నత మెన తత్పురము 

చను తూగ లేను.) వా. తూఇా తప్పకుండంగ వ, నన సేయజా 

“వాళ్ళది మరీ జమీందారీ కోటుంబం, | వశ మానెళి కా. మా, 1.20, 
వాళతో మనం తూగ గలమౌా 929%) వా. = 

తూగుటుయ్యల హాచ్చుతక్కు_వలు "లేకుండా, 
ఉయ్యాలమంచము. 

ఎంత అవనర వరా అంత, 
కళా. 2.1. 

66వ్రాడు తూగుటు gల Sg కాలా తూ-చినట్టు మాట్లాడ 

కవిరా. 2.127. | * బౌ cle 
తూగుదివియ తూట కట్టు 

ఆకాశదీవము, ఖండిత మగు, 
చం(ద, 4.54. (బాజా, 

తాపీవనివాడు గోడలవాట్టము వఛీిధిలము చేయు, 

వరాదుటు కె (వేలాడ గతిన మల, శృం, 78, 
a ee ౧౧ 

నిడుపాటి వలక, తూటికూర 

శ. ర. ఒక రకమైన కూరాక 
తూగుమంచము వారిశ్చ. 2.166. 

తూగుటుయ్యెల. తూటు కటు 

య. 5.15, జ యు జ 
0|ధవము యు, 

ఆ Mg (“భారి తూర క ము 
ఒక రకయమెన వాద్యము. bi a మ మ గ, దూలటు కట్టి” భార. కర్త, 1.7], 

హ్ “ఘనతరగచ్లాభ్యనులును ఘు నపథ 
అటి ర శ్ 

తూచా తప్పకుండ మఖిలంబజు౬ దూంటు క క్రైడు తూర్య, 

వరిపూర్తిగ, 'స్వనములునుం ౫బళశించుచు,?? 

నంస్క్భృతంలో తు, చ అను భార, ఫీమ్మ. 1.286, 
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తూటు గటిన కన్ను 
చి 

"బజం వడిన కన్ను. 
౮3 

పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట, 108. 

తూటుపడు 

రంధము వడు, 
బెక్ , 

తూటు పోయుపాటి 

చిల్లులు పడునట్టె, 

అతిరీతల వైన అనుట, 

““తూటు పోయేపాటి నీతలంఛగాంలి” 

కాకీయా,. 285, 

తూటులు పుచ్చు 

రంధ్రములు వడునట్లు జేయు, 

మార్కు_.౦. 2.94. 

తూటులు సేయు 
రం[ధములు వడ జేయు, 

భార. భీమ్మ, 2.282. 
తూటులు వోవు 

రం|భము పడు. 

భార, శల్య. 1.357. 
తూటు వోవు 

భార, (దో. 5.258. 

చూ. తూటులు వోవుః 

తూడుతీ గ 

"తామురతూడు, 

భార. ఆను, 8.282, 

తూడుదిండి 

్హహాంన. 

అచ్చ. యు, తి౦, 

తూత కొమ్ము 

పిల్ల న(గ్రోవి, 

““తూతకొమ్ము లా త్రి కక లాకసనంబు 

నింద” రాభాె, 5,68, 

తూనరతుక్క-ము 

ఒక రక మున పిలల ఆట, 
a య 

(దై. 

యా, తూరనతుంకములు, 

తూ నా బెెడ్డం బాలు 

చేసిన పొరపాటు ఇంతతో 

సరి, 

చిన్న పిల్లల ఆటలో వ 

దయినా (లం వల జరిగి 

నహ్వుడు “తూ నా బాడ్తం 

చాలు” అని వేస్తే అది తీరి 

పోతుంది. అందుై యేర్చడి 

నదె, 

చూ. తూ నా బొడ్డు వేయు, 

తూ నా బొడ్డు చెయు 

తాను చేసిన తప్పిడాలను 

ఒక మాటతో తొలగించు 
రాన. రాయు 

చూ. తూ నా బొడ్డం బాలు, 

తూనికకోల 

(తాసుదండము. 

అం. భా. ద్వి, 800. 

తూనిక చెడు 

తేలిక వడు, ఇతరుల దృష్టిలో 
లఘువుగా కానవచ్చుు. 

బరు వైన మునిమ్. అన్నశ్తే 

తద్వ్య్యతిరిక్ష మైన మాట 
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ఇది. తూక మైన మాట అని తూముకాలువ 

"రాయలనీవులో వాడుక, 

“పఏనుంగు గోల్పడె మానంబు వొలిసె, 

దూనిక చెడి శివ(దోవాంబు దగిలి) 

బస, 4,91. పుట, 

తూనిక వేయు 
తూ-చు, 

శ ర. 

తూసిగ తానిగ 

ఒక రకయమెన పిలల ఆటు, 

వ వాంచ కు 146; 
తూనిగిల బడు 

-ఈడిగిల బడు, బట వటుకొసని 
తు లు 

(బేలాడు. 

ఈ వదం కోశములలో నూ, 

"ఈ! వావిళ్ళ. వంటిజబానితోని 

జక్క లేదు, 

““ఆయ్య, పచ్చడము చెలజఅఅం గం6ి బట్టి 

తూనిగిలంగం బడు. 

సండితా, (పథ, పురా, భుతు 461. 

తూనీగ 
ఒర రక మైన యాగ, 

శర 

తూపురిక 
(శవణనతు[తము, 

వం రః 

తూ పొడుచు 

& మి వేయు, తూ అని 

నసఘుూూయుు. 

శక పాకి-కా | (బమని తే (పాణవల భునిల, 

దూ పా I గూడు సే తుంపురు 

ల్నిండు? బన. శేర్?, 

వీరు పోవుట శే ర్ప్వరచిన 

"కాలువ, 

క్రీడా. 29, 

తూమె డల్కిన తొంబది పుట్లు 

వండు 

తూమెడు విత్తిలే 

పుట్లు వండు, 

అనగా 

అనుట, 

కకతూూ ముం ఢడలి్క__ నను బంతి 

తొంభై 

న స్మ పండు 

తొంబది 

వింహో, 9.101. కండం,-గా.”’? 

తూరదారు పోవు 

చెడిపోవు. 

“ఆటీముణటిం బటిచినం  దూరందారు 
పోయి, యతని కన్నుల శ కి కడ బేర? 

కావనీ. 4.142. 

తూరన గోలలు 

ఒక రక మున విలల ఆటు, 
తా Cn 

క్ మ్రు. 9.202. 

తూర నెత్తు 

తూర్చార బటు, 
లు 

కం సల. 11.45, 

తూరుతుంకము లాడు 

(వేలాడు. 

““వకోజములు బ్రా అబీ వాలిపో మొూ౭గా 

ళు కడ దాయక దూరుదుంకంబు లాడ 

పి పనా. 6.19. 

తూరుపాఆు బట్టు 

వొల్లు పోవుటకై_ భాన్యం 
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“ఐంందలయినవానిని గాలి క్రి! 

ఎగసరబోయు. 

శ, ర 

తూరుపాయు 

వ్యాపించు. 

కకిఖూనివసాంబులు తూరుపాటణినన్ ల) 

వార, 6,64. 

తూరుపురేక లారు 

తేల్ల వారు, 
తూరుస్రురేక లారుతుంజగా లేచి 

బయలుదేరాను. ఎండ బడినా కయి "పే 

వచ్చి ఊండ లేను. వాం 

తూరు పెతు 
బం 

మః; వెదజల్లు, 

ఛాన్యాదులను పొట్టు పోవు 

నట్లుగా జేటలతో 3 కత్తి 

గాలికి పోయు అని వాచా 

రము, ఆ అరంలో కూడా 
యు యు 
ఈ వలుకుబడి అలవాటులో 

ఉన్నది. ఆ వడు దంచి 
ne 

తూరు వెతకాలి, ? 

తుమురుగాం బేసి భరణిపెం దూరు 

పిత్తం) నిరంకు. ఉర పేం 

2౨, నిందించు. 

“రట్టు -గా నన్ను ముగనాలిల బటి డానీ, 

తార ములో యనుచు దుమ్ము తూరు 
పైతు,”? 

ల శంక. 2.105. 
లి, జాడించు. 

““గోతముక్కు_ల దిగదువ్వి తూరుపెెత్తి, 
నెబులం గలిగిన పేల నన్ని౦ంటిం 

దిగి ఇ?) 

పాండు, త.30, 

వజ! 

తూర్చార ౭ బట్టు 

సంపదలు. 

“వాడు చేసిన వన్నీ పెద్దమనుషమ్య్యు అ 

ముందు తూర్చార బ్ష్రేసరికి ముగ 
మాడ్చుకొని కూర్చున్నాడు.” 

తూర్పుకు తిరిగి దణ్ణం పెట్టు 

ప్రక ఆశ వదులుకో లని 

శా నగా అనువట్లు ఉవయోోా 

గించే వలుకుబడి, 

“వాడికి ఇచ్చింది ఇక జన్మలో తిరిగి 

రాదు. తూర్పుకు తిరిగి దణం పెటు.” 
ల్ ౬ 

భరో, 

Cf 

తూర్పు తిరిగి దండము పెట్టు 
పూర్తిగా ఆశ వదులుకొను. 

“వాడి చేతి కిచ్చావూ! "సరే. తూర్పు 
తిరిగి ఓ దండం సెట్టి తిరిగి పో, ఈ 

జన్మలో ఇక ఆడది తిరిగి రాదు,”? 

భూ, తూర్పు కో తెరిగి దాం 

తూర్ఫూ పడమరా తెలియని 

ఏమో తెలియని. 

అవూయక డనుటు, 

మాటా, 97. 

గ? & 

సులు, 
లు శ్ 

తూర్చృత్తు 

తూ-ర్చార బటు, 
తు 

పాలు చెలు వేరవరుచుట కె 
ఇమ. ళా చాడా 

తూరు ఎత్తు, 

కళ్యా +మ్ముది నింటికీ౭ ఇ జని తూర్ప, తెద నని 

యచ్చోోటి యూ సుము6 ఉ-చ్చితి గ౦పన్. > 

సుక. 2,579. 

ఒక మనిమిని “బాగా తెట్టి న 

సందర్భంలో కరా యాసలు 

వకు “బాగా తూర్పారబటి 
డు 
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వదలి పెట్టాడు అని ఉవయోా | ' తూబుదండెము లాడు 

గిస్తారు, 1. సాము జేయు; గరిడీ 

చూ. తూర్సార బట్టు. జేయు, 

తూజ గొను 2, కఠలిసివోవు. 

చూూటగాను, దూరివోవు. ఆని, 8.76. 
“కిత్రం రాగి యు యున్న నిర్మాణ తూలదోలు 

యోగి. దూజు, గొనక (కమ్మణుం సతుల పాలు [దోలు. 

చూడుము నో ఆ, విక. 6.45 
కమా, 10.64. | జ జః తూలనాడు 

అనా : | పోదోచు, తెట్టు, 
దూటిపోవునట్టు చేయు. Rd EE 

“తీ వశర వేదనం జూ పు-చుం దూ రుశాాం. 2.28. 
నాద్) జ మి. 5.81. కక ద్దవారి నలా తూల-నాడడం 

తూటి నెతు తగదు? వా, 
అణాల 

వెడల నడచు, తివి తివి | తూలపుచ్చు 
కొట్టు. 1. తక్కువవజచు, అవవూ 

కకకిలనం దూల "నె తం౮గాాం బాలు చించు. 

నప్వుడ, కాని చూచు యెలటువ6లగ 6 గాదు భార, ఇాంతి, | 

మున్ను =) ఉద్యో. 8.298. 
కకవరా, 11.46. 9 పోగొట్టు. 

తూజణబడు రామా. 7.157. 

చొచ్చు. వ్, నత్వము లేని ఊానినిగా 
నిర్వ, 4.76. వేయు, 

తూఆశిపోవు అచ్చు, యయ, 151. 

తప్పించుకొని పోవు, తూలపోవు 

వారది, వూ, 09048, క్. ఓడివోవు. 

తూజుకొను కక-నాలవనా6డు ధఛార్త రాములు దూల 
వ. పోవుట సెప్పినంల” 

పారం, 4.100. భార. భీష్మ. 2.257, 
జేం, పంప. తి.24త. | చైెరగము కోలుపోను. 

థి ఖీ 
తూజుదండము 

QQ 

రా 

“నెను లాందినప్పుడు నలి దూల 

పోక,” గా, వారి, పథ, పం, 117], 



తూలఒత ౯ 

తూలబా యి 

పాటణిపోను. 

“తూలంబాజియు వీరువోక.ిి? 

కా, మౌ. 2.61. 

తూలాడు 

1. చలించు, 

నవ, 4.119. 

౪, వణకు, 

భార, విరా, 5.184. 

తూరలీ కాడు 

చేవలనువట్టి జీవించే జాతికి 

చెందినవాడు. 

ఆంది: ణు (ప 159. 

తూలి కొను 

వడు, 

కో. సం. 2.45 

తూలిపో బలుకు 
తెట్టు. 

ఈ. వారి, 5.17. 

తూలి పోవు 
అవమానము పాందు. 

తూలియాడు 

చలించు, 

చెష, 7.92. 

తూష్టీంభావము వహించు 

మూటలాడక ఊరకుండు, 

రూ, తూక్నీ సల వము.. 

తృణ(పాయము 

1. అతి సులు వై నది, 

మదన. కత. 18. 

శవబాడికి ఈ పని తృణ పాయం ౮! ఐం 

] 
| 

| కూ రను(౫ కం ం-చచిన6 

2, అత సబ క మయినది, 

“వాడు ధనాన్ని 

చూస్తాడు. 

తృణ[పాయము చేయు 

తృణ,పాయం-గా 

కాసు 

చులకన చేయు, తృణీక 

రించు, 

“కమలం దృ ణా (పా య౦బు “వేసీ 

పట్లంబు గట్టుకొన్న గట్రిత నంబు, 9» 

 తృణముగా చూచు 

చులకనగా చూచు, 

గడివపోచ మన దృ పీ లో 
డ్ లు 

వాల తక్కువది, దానిని వలె 

మాను. 

కకకుద) రాగమణులం, బ్బ ఇం ము గా 

జూచుదంతపం కియును గలిగి ఏ 

కా. మ్మో 

తృణ మైన మెరు వగు 
అల్బ మైనది కూడ మహా 

_త్తర మైన దగు, 

1.80. 

ద్భణ మున 

వేదో వగ్గు. 

కా, మొ, 1.155, 

వాడుకలో కూడ *మోరు 

తృణం ఇచ్చినా నను మహ 

మేరువుశా భావిసాను' - అని 

వినవ స్తుంది, 

తృణ యో పణ మో 

వ కొంచమూ, 

వవ్ కవాడికి ఏ తృణమో భుణా్హసా యిని 

వాలు, సంతోషి సాడు.” వె 
వ! 
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తృణీకరించు 'తెందేవగ 

విరన్క-రించు. య. 1.16, 
మార్క. 8.254. యా. తెందెప్పు, 

భార. విరా. క.157. | తెంపరి 
““ఛహావరులం దృ ణీకరిం-చి కొని సాజాకు, 
వచ్చెద, జెమి. 8.21, ee 

తృతీయహా స్తము చూపించు | తెంపాడు 

"లే దను. 
చా, మొండిచెయ్యి చూపు, 

తృతీయా. పకృతి 

నపుంనకుడు, పుం _న్ద పము 

"లేనివాడు. 

తృపాస్తగా 
థి 

నంతృ ప్తిగా, 

భోజననందర్నంలతో ఉవ 

యోగించో పలుకుబడి, 

Woes సగా జాజ్ఞి (తేన్ప్సంగ "లేదు. 

సా, వారి, ద్వితీ, పం క్షి. 520, 

తెంకగు 

భయవడు, 

శర 

తెంకిపటు 
యల 

ఉఊనికివటు 
వ్. 

రామో, 7.]57. 

తెందెగ 

ఎక్కువగా, 

(సబంధ. 580, 

తెందిప్పగా 

అువారవముుగా. 

సా, 1,67. 

భర, 

న. 

ద దా డల దా దా. లా... ల ల రా ల నవతి 

వాజాలలా-వాగావాంాాలంనానా యనా అానాజానను అంగనా తండాల దా దాబా. వానరాలు కాల లాలా జలజలా తాలాలు జు నుతాం.. 

తజెగించి వలుకు, దూమించు. 

“కుబు నా కుఅుం ౫” వే తెంపాడ 
డో 

యు కంటె”? భాస్క. లద 28558, 

"తెంపి 

1. విధవ. 
క్రీజా. 214. 

తెేగినది 

పండితా. పర్వ. శికిర ఫు, 
తెంపుంబడి 

సహ. 

దశ, 7, 29, 

తెంపు చేయు 

తెగించు, 

“అని తెంపు వేసి కనకనం గను 

గొనల నిప్పు లురల6గా వాలము...) 

శుక. 2.252, 

తెంపు సేయు 

తెగిం-చు, 

“వి(కవెరా,ద్ద భండతం చెంపు సేసి పటు 

దర్పము నూపుచు, 53 

భార, కర్ర. 8.16. 

తెక తెక కాగు 

క తేక ముని ఉడుకు. 

థ్వన నుకరణము,. 
“పయోరువామ్మి తుని వేడియండ వేం, 

దక తెకంయ గాంగ? సారి, 4,22, 



"తక... తెక 101 "తెక__. ఆగం 

తెకతెక మను . తెకతేరగ 
కుతకుత మను, వట్టి న, ఊరక. 

రన నుక కాము, ' ఉతెక్షతేరగ సీ కెగవిడిచి పోయెదసె 
కకతెక్తతెక మనెం గొలంకల జల, మక. (పవగ నా కాణాచి మొన వలపుఆ 

| రా 

లంకుని మౌనిం చెగడు నతని మతి పంటనా.) కళా. 8.202, 

తిక, వికసించె మిగుల నిజప,తుకళా 

రుల మోాములట్లు గంజూతములన్ ల) తక్కాలికాడు 

(తీళంకస్వర్తం. ఆం, 4 పు. 42... దాంగు.4 
క్త 

తక తెక క్ు ఖాత లు” 1.49. 

తొందర వడు, తెక్క-లి కొను 
“తెలియని వెలను ధీనిధుల్ జలుప6ం, , అవపారిం-చు. 

జాలిసికొందు గాని తెక తక మిజు, ఎబలవంతవుగా లోశ4శరు చు 

గమ్క_నం దప్పన రాదు మోక,” కాను 
వర, రా. బాల, ఫు, తీ. పం.ర్, ' 

. భార. ఆది. 2.105, 
తెకతేర ' తెక్క_లి గొను 

1. అతి సునాయానముగా. 
1. అవహారించు, 

“తెక్ష తేర యిది యేమి యొకరి' సన 

సామ్మెళ?? పారి. 4.59. — 

ళమగ(6ల "డా ప స్రైంబునం దలం చెగల ' 2, చర 

గొట్రినం గొట్టు6 గాక ఆతెకలేరలణగ నీ ఊ, వారి, 2.180, 

కగవిడిచి పోయదని ౪) తెక్క-లిపాటు 
కళా, 8,191. ఆవద, 

2, ఊర కే, నిప్కూ- రణ! భాగ. 6.849. 
ముగా. తెక్క-లీడు 

శకషఇతేని కెక్కడ సా(నాజ ముడడ వొంగ, 

(బతుకు, చెడియెం చెకతేర యనుచు 

శేరడము లాడె? 

వేంక. పంచ. 1.869. 

“| పాణ జచుటికిం చక తేరం బాప్ 

నొనరగాటి) ద్విః పరమ. 6.478. పా. 

““సకలరాజ్వంబు నిళ్చలత నిన్నాళ్తు, 

"తెక తేర బొక్కా_డి దినియుండు నీవు.?” 
పరమ. 6.478. 

ఇక్కడ ముదిత పతిలోని బంళా్క_ ది 

అపషార మగును, 

వరాహా. దంరలి, 

నా తెగం బలుకు 

ఖ-చ్చితంగా చెప్పూ, 

శఆని "తెగం బలికెన మౌొలణబు నలుక 

వేడి.?? కుమా, 6.20, 

నటికీ రాయలవీవులో 
వాడుక ‘త జెవ్పవయ్యా 

ఏదో ఒకటి.” “ఆయన బలే 



తగ. తెగ 
రా 

ఖచ్చితం మనివపి.. ఏదో ఒకటి 

“ఆగ 'జెపాడు” అంటారు, 

తెగ గెటు 
శత 

నణజుకం. 

“ఆభముల తలం జెగ గొట లేదుట 

| ర 2.14 Be. అ 4 

తెగ గౌను 

1. అల్ల తాటిని లాగు, 

శా. రా, యు, 221, 

౨, బాణమును సంధించు, 

భార. ఉద్యో. 4.246. 
Cag 

'తెగగాయు 

1. ఇఖండంచయు, 

వరా. 5.20. 

ఇ, తొలగించు. 

కళకు, 4.28. 

తెగ బికుంా 

తె జిక్కితిలి సింహా. 2.86. 

తెగ జూచు 

చంపు, 

భార, విరా. 2.229. 

తెగటారు 

ts చచ్చు 

భార. ఆశ్ర, 2.161. 

2, నించు, 

భార. ఆర, 4.254, 

వరాహా, 10.45, 

తెగటార్చు 

ధ్వంనము జేయు, చంపు, 

102 తెగ... తెగ 

| *ఆజడటంగిన చండనిప్పు నికటారునముం 
జా 

జఉగటార్చ్సి.?' జైమి. 6.177. 

' తెగతెంపు సేయు 
వరిప్కా-రము చేయు. 

వదో ఒక వ్యవహారం వివాదం 

మసముదలయిన విషయాలలో నే 

-ఈ అర్థంలో ఈ పలుకుబడిని 

ఈహపయోాగిసాతు, 
I =) 

66 యమ సంూానుం 

బక దాల్భ కన్యా కకకా్యది 'సంయము 

లుండం బెగబెంపు సేయ కిటు లేలా 

వారి బాెమ్మంటి,.?? 

రకనుల గృహము జూచి 

జైమి. 8.210. 

తగ దలచు 

విం, 

“తనె వలరాజ నీ కింత "తెగ6 దలంచి 

పరము  కోపాగ్నిలోం బడి యొరిసి 

పోవ.” కుమా. 5.7క. 

తెగ దీయు 

అల్ల తాటిని లాను, 
C౧ 

ఛా, రా, కిష్కి0. 22రి. 

తెగ దీర్చు 

త౫ తెంపులు చేయు. 

“త దిర్పక తగ చార్పక, తెగటా 
ర్పక కడమ కొంత [దిక్కుల 
నున్నన్.౨” భార, శాంతి. 8.276. 

తెగదు 

వరిప్కా_-రము కాదు, 

వ్యవహారం, వివాదం ముద 

లయిన ఏషయాూాలలో నే దినిని 

ఉవయోగిస్తారు, 

సాహా 
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కక సెగ దిపుడు మూకౌల కుర, దగ వడు |; 
లం 

గయ” రండు... జె మి. 6,209. 

“రః వ్యవహారం ఇప్పుడు తాగేది 

కాదు.’ వా. 

తెగదెంపులు చేయు 

1. తెేగింను, 

ఆన్ని టికిం చెగచెం పు చేసి ౨? 

లము. 5.96. 

౫, నంబంధము _తెంచుకొను, 

“వానితో ఎన్నడో తెగతెంపులు చేసు 
హోన్నాను.?? వా, 

తెగదెంపు వహించు 

తేగించు, 

“శ౫డంపు చేనుకొను అను 

మరొక వలుకుబడి కూడా -ఈ 

“ఆగ చంపు వదంమోద 

యేర్పడ్డది ఈఆన్నది. 

ధభము లేకుండ చేసికొను 

అని దాసి టన. తెగససవ, 

తెంపు అన్నని రెండూ సమా 

నాక పదాలే, నొక్కి. చెప్పే 

సందర్నంలో అవి రండూ 

కలిసి * ఇగచెంపు” అని వ్యవ 

పోరం యుర్చడింది. 

“చి తవీథిలో, ధీరతం బూని లేనితెగ 

సంబం 

చెంప్ర వహి ౦ చుచుం బలె. 

నల్క_తో.?? క్ 

శుక, 2.180, 

తెగ నమ్ము 

ఎంతకో ఒకంతకు అవనరం 

క్రొొదీ అమ్మి వేయు, 
భు డే 

““కాక్సిరఖండం పుం గృ దారంబుల్ 

cht నమ్మం గా? జనునె లి? 

పాండు, 8.40. 

కళకనాపాలం పదియూపాయిల కే నా తెగ 

నమ్మి నీబాకీ “నేను రేపు సాయంత్రం 

లోగా తీర్చి పారేస్తాను.) 

తెగనాడు 

1. వరవముగా మాటలాడు. 

రనిక, లె.95. 

CE 

౨, నశింహపజేయు, 

చం. రా, 6.90. 

తెగ నిండ తిగుచు 

పూర్తిగా లాగు, తేగ లాగు, 

“పు బేకనాథుమోందను, చెగ నిండం 

గం దిగి-చి యొక్క_దివ్యళశరంబున్ .?’ 

ఊ. వారి, 1.152. 

రార గేం దనిభ మైన యొక దివ్య 

శరము తిర ముప్ప సంధించి తెగ 

నిండం దిగిచి,?”? 

స్ముగీ, వు. 28, 

తెగ సిలు 
"క 

విజ ఏగు, 
జ ర్వ 

ళన గల జూడక మటంచుం ఇ నీల్లు 

పెద “ప్కెదల గర్వముల గంగ గులుపు 
లు Co 

వాడు, 

(శవ, లె,న్లి, 

తెగ నేయు 

“ఆగ గొట్టు, 

“ధనువు. ఇగ నేసి యొక్క పాత 

కుందు,’ భ్. 6.182. 

తెగబడు 

తెగిం-చు, 

ఆహా, 1.88, 
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తెగబాటు |  తెగనమ్ము; తెగ లాగు; 

సాళానము, “తగ వాగు - వై రాలు, 

నిర్వ. 10.19. “*౯...తరుని వీని నింత మజపిం-చినను, 

తెగబారు పారం బెనిచి... నేటి కెడంద నింత, 

ముందుకు సాగు, 

““హవవాను నడ తెళబారకుండ,.?) 

కవిక, 1.14. 

తెగబా ౦డు 

పాడ వెన. 

““కప్పుదేరు "తెగచా రెడు నిద్దపు సోగ 

వం డుకలొ. CE 

విజయ. తి.ర89. 

'తెగణబాను 

1. సాహాసిం-ను, 

భార. ఆను. 1.190. 

2, విజృంభించు, 

రాజ, చ, 8.76. 

తెగ బెటు 
రు 

“అగ నమ్ము. 

“దేసి కె దువును నాశింపక తెగ బెట్టి.) 

వాం"స, 5.120. 

వాడుకలో “ఈసాము 

ఎంతకో ఒకంతకు తెగ బెట్టి 

రా” అంటారు, 

తెగవాపు 

అల్ల తాటేని లాగు, 

భార, కరః 8,419. 

తెగ విడుచు 

బొత్తిగా వదలివేయు, 

తగనై వచ్చున ఏలాంటివే : 

"అగ నాడు తెగ చెవ్వు; 

ద ద ద పానకాల నాడాను నా లా దనన యదా వనర దాటాడు దానాల కాదట భజ టా మదట జ లం అల మలాలా ననాాపలా నానామా మాడా డా నానా లంనానాపానననా లా ానానానాటతాన యా మాలాలాల దానా! 

నిర్మోపి చె తెగ ఏడిచ దమ్మ శి, 

కుమా. 6.80. 

తెగవెయు 
నలుకు, 

ఈ. రా. 4.880, 

తెగేసి చెప్పు 

ఇఖండితముగా చెప్పూ, 

“ఇది నిక చెగి చెప్ప్తుచుంటి నిటుెపి 

-నీేమెన నా కే మింకక్ ౨? — 
ష్ గీర. లోకా, 1కి, 

తెగ_వేటు 

నణబుకులటు , 

ఆచ్చ. శోల, 89. 

తెగ సాగు 

వడ్డి చందు, 
ఢా 

“ఇంత రొక్ళ్క.. మింతకుం  ఊగసాలఈ 

“గానా యనక? విజయ, 1.24. 

తెగి తెగని చిలుక త్తి కోతగా 

"తెగిపోవునట్లు కోయుటకంకు 

కొద్ది కొద్దిగా కోయుట 

ముక్క బాధాకర మను 

టయమై వచ్చిన పలుకుబడి, 

“కతన | "తెగని చిఅుక త్రి కోంత 

వధించు టు-ఏతముళలి” 

(పభా. 5.174, 

తెగిన గాలివట మగు 

త నాం యగు, 

తాళ్ళ, సం, లీ.5ర్7, 
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తెగిన తెగని తెగుదారి 

వమయితే అది కాన్, 1. సాహాషసికుడు, సావాకికు 

6తెషినల చెగనీ నాకు వమరుండు నిన్ను | "రాలు, 
నిలా నునన్ రాకనికిన్ ,*? ఊఉ. రా, 6.240. 

కళా. 3.2క5. | ౨, దాత, 

తెగిపోవు (వథా. 1.102. 

1. భిన్న మగు, తెగుదెంపు 
ఊం రా. 4.98. | 1. తీర్పు, 

2, ముగియు, బె, 8.210. 

దళ, 4.51. ! ఐల, సాహాసము, 

2, నిడివడు. శుక, 2.180. 

ఆము, 4.7. లీ. ఫలితము, 

4. చనిపోవు. న్ చదేం. పంచ, 4.4298, 

ఛార. శాం. 8.869. గుదెంపు లగు 
న ములు తెగిపోవు, తెగి వచు నంబంధ 

టి ““మాకూ "వారికీ "తెసచెంపు లయి చాలా 

నావాస్ంచు, “శతెగించు, కార మయింది.” వొ 

“ఇమ్మాాడ్కి_౦ "ఆగ్ని వచ్చితిం జరువు తెగుబడి 

లే దీ పాటు దప్పింప6గాన్ ౨” 1: es: 

కళా, 8.108. ౨. దుకి 
క గ్రా * 

తెగుదల 5. అమ్మకము 
ముగింపు, (బాకా. 

నిర్వ. 9,55, తెగువడు 

తెగుదాక విగించు విడివడు. 

వముంచీవని ఆయినా మితి శా. పంచ. 2.218. 

మించి చేసి చెడుపుకొను. తెగువతనము 

గట్టిగా లాగితే ముడి విణును సాహానము, 

కొనడం ఎజ మే ఆయినా రాజ. శ. 25 

మరీ గట్టిగా లాగితే అనే తెగువరి 

తనిపోతుంది కడా! 1. సాహాసికుడు, సాపాసికు 
కావనీ, రరీ. రాలు, 

చూ, తెగేదాకా లాగ, చంద, 1.142. 
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9, వాడి యొనదడి. తెట తెన్ను 
oe ' చత 

వ, డాత, మ 
నరస. 5.88. ' చా ర, 

తెగేదాకా లాగు | తెట్ల తెరువు 
చూ. తెగుదాక బిగించు. ౫౨ చూ. తెట తెన్ను. 

ళా 

తెచ్చికోల్నెయ్యము | తెటువ గట్లు 
| 6౨ (స) 

కృ తిముస్నే వాము, 1, నురుగులు గట్లు, 
“రాజవియోగ(భమ మడంచి తెచ్చి 
వో 'ల్వై ,య్యము తోడుత వెన విను 
వుటం-చుం బలికెన్ ఎ) శుక. 8.47. 

ఇలాంటివే; తెచ్చికోలు నవ్వు, తెచ్చి 

కోలుకోపమ్ము తే చ్చి కోలం 

ధెర్యము, 

తెచ్చుకొను 

వహించు. 

ద్విం పరమ, 5.4058, 

తెచ్చుకోలు 

తెచ్చుకొోొనినది, 

తెచ్చుకో లేడ్చులు 

దొంగ యేక్సులు. 
“6 తెచ్చుకో లేడ్చులు ని చ్చ కంబులు 

వట్టి, యాసలు,’ కా. మా. 4.80. 

తెట్టగిలబడు 

1, బయటికి కనబడు. 

(ప్రభా, 9.42, 

౨, తొలగు, 

విల , 2,159. 
గా 

రాధా 4.102, 

తెటగిలు 
రలు 

తేలు, 
రాధ, త్తే 102, 

ళ్ కప్పి ట్రనియాడ గుబ్బ చయనుగుటు లెపె6 

బులకాంకురావళుల్, తెటువ గట. 
లు లు 

గోరికలు చేటలు చెటలంగ వేడుకలట్ 

మదిన్.) విజయ. 1.126. 

౨. దళ ముక్కు... 

“కరంగిన విండ్ర యప్పరున కెవడిం 

జఉటువ గట్రుపచ్చిక న్ .?? 
ళ్ వ్ 

ఆము, 4.100. 

తెట్టువ గను 

నురుగులు కట్టు. 

పాం, 2.52, 

తెటువలు గటు 
రలు లు 

నురుగులు తేరు ((వవాపహా 

'మెక్కు.. వైనవ్వూడు.) 

వె లు వలో అచ్చుటచ్చుటగా 

గడివరకలు ముదల/న 
or 

వానితో నురు౫సతో 

ఏర్పడునది “కెట్టువ, 
“నెత్తురు ముడువుల ౦ '"'జెట్టువలు గట్రిన 

యంపక ట్రియల .. ,1? 

శా, వూ, 2.68, 

““కలంకులం దేలి తెటువలు గటి? 

పారి 2.88, 
క పెeలలి పాఆంర క్షంబులును చెట్టువలు 

గొన్న మాం'సంబులును...? 

కళా. 8.129, 
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తెటువలు గొను 
లు 
నురునులం గట్లు, 

కళా, 8,128. 

తెబ్టిలు గట్టు 

““-తెట్టువలు గొన్న 

జనులు గట్రిన యనసీ శకలం౦బు 
జః 99 కళా. 8.129. 

వరాం 4 తెటువలం గర 
౭ వ్ 

తెబ్టలు గాను 

(బోగువడు, 

డ్. వారి, లె.27. 

తెెకులు పెటు 
ఈం €ం 

దిక్కున అగు, 
ఆము. 4.100. 

తెడ్డు నాకి యుపవాసము మాన్ని 

కొను 

చిన్న వనితో చెద్ద నియమ 
మును భంగము చేనుకొను, 

కరు చ్చ అ! కూ దభామినికి నువ్విళు 

లూరి పథ౦ంబు6 వచ్చునె! 

తెడ్డు నాకి యుపవా'ససము మానికొ నంగ 
నవేకక. 99 విక, 1.150. 

తెడ్డు బోయె పొ మ్మను 

పోతే పోయిం దని నిర్ణ య్య 

ముగా నుండు, 

కకష రము 6 డల్రినం "జెడ్డు జబోయమొ6 
జరా ముని యన్య, శరత్ ఏల జేరు నీ 

క ర్మురాలు.?” సానందో, ర్, 97. 

“వాడి "2 జే 6 పబపోయిందిొి 

అనగా వాడి కేమంత నష్టము 

కలిగినది అనువట్ల కూడా 

"తెడ్డు కనబడుతుంది, 

దప్పులగా, 

వశం 

మొం'సనంబులును ' 

కేకు ఇంటిలోని చిన్న వస్తువు యీ 

కనుక అందువవై యే ర్పడిన 

వలుకుబడు లివి, 

తెడ్డుమూతికొంగ 

ఒక రకమైన సీటివథీ.. 
శ ర 

తెనమణు 

వరుండు. 

ఆము. 6.72. 

శ, ర. పాఠము 

తెనాలి రామలింగని పిల్లి 

భ వంవల ఆ వనికి ముగ 
య 

బడక పోవు అన్న నంద 
రంలో ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

““gైకసారి ఆ కాలేజి ఆమ్మాయి 

చెంపలు వాయించింది, ఆప్పటినుం చీ 
పశు ఆరక పీ ల ల౦ జీ కన్నెల త 

చూడడు, విడి దంతా తెనాలి రాము 

లిం౫ని పిల్లి వ్యవహార ౦%” She 

రాయలవా రిచ్చినపిల్లి కి వేడి 
పటా. 

పాలు వెట్టి పా లంకునే డానికి 
పాడ "లె ల్రైటట్టు చేశా డట 
తెనాలి టి రింగు, 

కథను వచ్చిన వలుకుబడి, 

తెనుగు చేయు 

కకకానికాబుిండ మను మవోగంభ మేను, 

తెనుంగు చేసెద...?? 

వా 

శాన్, గ 
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తెనుగు పడు 

ఆం| ధీకృత ముగు, 

తెనుగు పజఅచు 

తెనుగు చేయు. 

చూ. తెనుగు చేయా. 

తెన్నుండు 

వరుండు, 

కం “సం, రె.1lరెర్, 

తెప్పగట్టు 

ఎక్కు. వగు, 

చందా, 1.75. 

తెప్పదెరల కుదియు 

వరీతంగా కురియు, 

ఆ ప్పాండవబలములెన మెం ఉప్పు చెరలం 

గురిసె శరతతిం దీ(వముగాన్. 07 

భార, ఫీమ్మ, 2.881. 

తెప్పదెరలు 

ఎక్కు... వె పాటు, 

శరం, 1.42. 

తెప్ప బోర్ల పడు 
ళం 

తలకిం దగు, 

““ఫాంది తప్పుడు భక్తు కోలు పుణ్యమునను, 

భోగ మో యప్ప Es "తెప్ప బోర్ల 

పడిన, నేమి చేాసిద వరుల యుద్వ్భృ తి 

నణంచు.*”  నింహాోది. నార. శ 29. 

తెప్పల దేలు 

1. వరిపూర్తిగా అనుభ 

మించు 

(వవాహాము ఎక్కువగా ఆన్న 

వడ “తెవ్పలు తేలును కనుక 

నంతోవము అంత ఎక్కు. 

వగా చెందినా డనునపహ్పుడు 

ఈ వలుకుబుడిని ఆవ ఆకూ 

గిస్తారు, 

““చబిగొని జూరవీర రతి సౌ మి ము 

చెప్పుల జల సెప్పుడున్ , దివురు-చు,)) 

పహాూంసం. 1.228, 

2, మునిగి "తేలు, వరిపూర్తి 

 కచిలుు. వూ, దేనియ సోన వెల్లువల 

జాప్పల? డలెడు మేలి పల్కు_లన్. 99 

పాండు. 4.112. 

నంతోవములో తేలు. 

అతో వష ఇలాంటిప్ 

(వవాహాం లాగా ఊహపహిం౦ం-చుటు 

లి, 
ఇల్లలో 

గే వు 

వరివాతి, అందు వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“భూ పాలునిచే మహీసురు లపారసు 

దకీణ లంది తెప్పలం చేలి యభేచ్భం 

గొం చరుణుి? జెమి. 1.66. 

చూ, ఓల లాడు, 

తెప్పల దేల్చు 

వఏివరీత మైన నిళ్ళలో మునుగు, 

“కంచం చెప్పల 'జేల్చె pa పిల 

క్ 28, 

తెప్పలుగ 

మ్రుహ్మ్కు--లముగా. 

సుమలి, 20, 

తెప్పలుగా 

రాజ. చ. 1.89. 

చూ. "తెప్పులుగ, 

తెప్పలుగా నవర్చు 

అధికముగా కూర్చు. 
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కళజానుకల్ "ఉఇప్పలు7ా నమర్సి.?? 

విజయ, 2,89. 

తెప్పు తెప్పునన్ 

ల్పిక దాని నెనుక నొకటిగా, 

“వే చలియింప పహృూత్పుటము శ్స్టలు 

వాంగ దెప్పుతెపునన్, గోచున 

దాయక నూంది... వాం'స, 2.81. 

తెవ్వున 

థ్వన్యనుకర ణము. 

ద్వి. హారి. ఊఉ. 1959 పం. 

ఐ, తటాలున, 

రకా. 4.118. 

తెమ్మలుగా 

అధికముగా, 

వరాహా, 8.68. 

తెర కటు 
ళం 

యవనిక వేయు, 

*ళయళమునక్ చెర క్కు దిగంత మంత 

టన్ ఎ” (శవ. 1.45. 

తెర గటిన యటులు 
రు రం 

మనక మసకగా, 

చూపు విషయంతోన దీనిని 

ఆవయోాగినారు. కం డ్ర కు 

తెర గటినటుగొ ఆన్న 
వాక cn 

దనుటు. 

“తరుణీ! యేమూ తెలియదు తెర 

గటినయటు లున్న వే కన్నులకుకా... 
అ ల i 

శుక, తీ.ర562. 

తెరచాప 

నావకు కు వస్త్రం. నావలో 
6 

ఒక భాగము. ఇది గాదని 

| 

అం వత తవ క. 

అలు పం పడి 

టట మట పతన వనాలా లాలా. = 

ఈసా Gb PER SBR SRDS SSR i in 

బోేనుకొపుానాొప త్వరగా నడు 

చుటలో నవ+యవడుతుంది, 

తెరచిన కన్ను మూయ లేదు 
నిద తేకుండా నీవ చేసినా 

నా సందర్భంలో ఉవ ఆరా 

గంచే వలుకుబడి. 

“తెల్లవార్లూ. తెరచిన కన్ను మాయ 
లేదు, రోగిదగ్గ శ ఉఊఆండిపోయానుటలి 

భరో 

తెరచి రా జను 

(తోసిరా జను, 

““రమణీమణి ముఖము తెలిచి రా జన 

వలయున్ .”” విజయ. 5.118. 

తెరచీర 

యవనిక , 

పద్మ, 8.76. 

తెర దిగింది 

ముగిసినది, 

“es వ్యవహారంలో యింక తేర దిగి 

నేటి వా, 
క 

నాటకాల తాతా వచ్చున 

మలుకుబడి, 

చూ. తెర పడింది. 

తెర నీయు 

బయల్స్పర-చు, 

“నా దుగుచూ రల పొరను చూచిరి తెర 
cn 

దిసి నిణా తెగ నానలవలి 

తాళ, నం. తి.రితేర్, 

తెర పడింది 

చూ. తెర దిగింది, 
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తెరపిని వడు 66యహా సేనుండు సేనాని యె నుర 

నిరాల మగు వరులం, కొని “తెరల చెతుచెంచు 

@ నా, మా, 92, చున్న బాం డనిన4’” కుమౌ, 10.177. 

తెరబొమ్మ 'తరలబడు 

దిఫ్టి బామ్మ, స్వాస వ్రము చెందు, 

తరమిూాది బామ్మువంటివాడు. వి. పు. 6.225, 

శక్ డొక్కు. తెరబామ్ము వి(పవృశ్చి తెరలబారు 

శమము,” కాళ, వారి, ద్వి. 930. తోలు; 

తెరమరుగు దినాలు వారి. నా. 6.188, 

మాయలో వడిన రోజులు, తెరల బెట్టు 
“తెరమరుగు దినాలు చేనుండ నీ కల్సి 
త మే.) త్రాతా సం రక, వ బెట్టు, (కాగునట్టు 

: యు, 
'తెరవముజుగు మెకమువలె 

శకట © జాము మాము దృష్టి పాతంబు నొడిలి మెం ెరలం 
(5 చెటు టి పాండు, తె.64. 

కక తెరమణలుయగు మెకమువలెం దిరుగు నీ లు 

(బదుకు .”” 

తెరయీ గ 

"తేనెటీగ. 

తాళ్ళ, సం, ర్,ంతి+1, 

భార. (దో. 1.258. 

డదరయోాంగలనగతి” అని 

కరూజూ పాఠాంతరము 

ఈన్న ది. 

తెరల నెత్తి వచ్చు 

దండె ల్సి వచ్చు. 

కువమూ.,. 12.50. ' 

తెరల నెత్తు 

దండెతు, 

పరం చరయ పయిం చెరల నెత , 

సనుకట్టుట యున్? కమా 10.1275 

తెరల నతు చెంచు 
అటానే 

దండు తీనుకొని వచ్చు. 
Uk 

| 

బఎనురు ముదలయినమవి 

_(కెళుటలోనిదే యా “తెరలు, 

బాగా కాగినవ్వుడే నీళ్లు 

తెళ్ళుతుంది. 

“వాడఒళ్లు తెరిలి పోతూ డఊంది.” 

CD 

తెరలుగ 

వినార ముగా. 

భార్యా 12254 

“కెరలుగి అనియు శ, ర, 

పాఠము. తెరలగ అసి 

మయము UG త పాఠము అ (వ 

శన్ధము, 

' తెరలు వుచ్చు 

ఆధిక్యము కలుగ జేయు. 
నిర్వ, 1.55. 
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తెరలెత్తు ' తెరవేయు 
1. పొంగు, వాంగస. 

ఈ. వారి, 4.216, ' సా, 8.78. 
2, అతిశయించు, తెరువరి 

వను. 6.9. బాటసారి, 

తెరవల భార. ఉద్యో. 2.280. 
చేవలఖను వట్టుటలో ఉవయో | స్రైక్రవాటీడు 
గంచు ఒకరక మొన వలు, 

తెరవాటు గట్టు 

దారిదోపిడి చేయు, 

కోటు, 
వతి 

ఊచారంలం 

వివ. 4.54. 

క తెరవాట్లు గొట్టి సతరువుం బెట్టుట 

కంటు, న్యాయార్జి తాన్న మిం పతెనం 

జాలు”? 

రామలింగేశ్వర శతకము. తి, 

శివరా(తి. 4.54. 

కళా. 7.282, 

తెరవాలు 

వొంగ, 

ఆము, 1.65. 

తెరవెనుక భాగవతము 

బయటికి కనబడకుండానే 

లోలోన జరగు వ్యవహారం, 

కధ విషయంలో తెరవెనక భాగవతం 

ఇచాలా జరిగిం దటి 

తెరవెట 
వేటగాళ్లు తోేరను అవుర్చి 

అందులోని జంతువులు వచ్చి 

పడేటట్లు చేస్తూ ఆడే ఆట, 

శరోం 

ఆము. 4.117. . 

రామా. 2,29, | 

క్ ల వరల కానా. ననా జాం దా. టట తు లాం లాలు. ఆస లా యాయ దాచాడా ప లలతాతాాతాన. 

| 

దారి దోపిడి చేసేవాడు. 

శ కః 

తెరువాటుకాడు 

దారి దోపిడి చేయువాడు. 

వరాహా. "7.75. 

తెరువాటు గొట్టు 

డాదివోవీడి చేయు. 

“నిరంతర తాలీదళ 'నంపుట (పకర 

కాంతారంబునం దరఫపున్ , చెరు వాటుల్ 

ఆగ్ కొటి, 
లు 

మను, పీథిక. 9. 

“వరుని (పేమ నడువం డెరువాటు 

గాలు నిటుండ వలదె జగతి నువిద 
యెన.?? 
. కళా, 7.289, 
“66 పతివాసరంజు లేర్పడలల జేరువ 

గట్టి, వాటంబుగాం చారువాటు నొటి? 
a7 

సుక, §,.87%, 

తెరువు గట్టు 

జారి కాచు, 

“వాతుకొని యొక్క. కొంద నే 

రువుం దక్ బని-చి...?? 

ఆము. "7.05, 

తెరువు పెసర 

అశాశ్వతము 
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దారిలో వినరచేను ఎవరో తెఅకొలుప్పు 

కోసూ వుండి త్వ రలో బయలు బేరునట్లు చేయు. 

పోతుంది. కళ, ర, 

కవిక. 4.122, | తెణిగంటి (తోవ 
తెరువులు జరుగు ఆకాశము, 

(వయాణము సాగు. ఆచ్చం, కిష్కిిం. 57, 
““ఆవిదితాయామంబు లగుచుం చెరు | తెటిగుపడు 
వులు జరుగ నరుగుచున్న సకల జనులు ఇటుెవేరు, 

నక్క... డక్కు_డం గడలకుం దొలంగి,”? 

కళా, 8.141. 

“కాస ఏదో లోకాభిరామాయణం 
మాటాడుకొంటూ పోతే (తోవ జరుగు 

తుంది,”? నమో 

““పాదున్ను ంచీ నడిబణూ ౦. ఇక్క డే 
యు 

ఉన్నాము. దా రేమో సాగ లేదు 

మ. 

తెరువు విడుచు 

దారి యిచ్చు, 

కలా, 4,98, 

తెరువు వెట్టు 

బయలుదేరు. 

భాగ. 6 నృం. 270. 

తెరువు సాగు 

బోవు. 

వేం, సంచ. 4.281. 

తెర్వులు కటి యేగు 
ట్ 

దారిబటి బోను. 
తు 

శూటునారి అస అనుట, 

పాండు. 5,75, 

తెజకొను 

బయలుదేరు. 

భార, ఉద్యో. Lol 

తెఅగు పణుచు 

కమబద్దము జేయు, 

ఈక ంింగిం చి రాజ్యత౦,తము, తెలగ 

పటిచి నడపువెరవు తేటపడంా.*? 
భార, మహో, శి, 

తెఅగు మాలు 

న్యాయము తమా, 

““ఇటి కపభు టిడుమలం బెహిడిడి 
(ge త్ర వూ 

ధర్మమౌ తెజింగు మాలి తే,” 

జార; సురా. 24, 

తెఅచిరా జను 

"కా దను, 

చదరంగం ద్యారా నచ్చిన 

వలుకుబడ్ి, 

జక పావును జరిపి రాజు అని 

ఆలు కట్టివేయు ఆన్న మాట, 

““రమణీముణి మఖ్రము  తెణచిరా జన 

వలయున్ .** విజ. లి. 

nn "తెర -చిరా జను, 

తెజనోరిమెకము 

శంయాము, 

రామో, 2.56. 
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'తెజపిగెను 

అవకాశము కఠలీగించుకొను, 

కో. 'సం, త5,ర5]5. 

తెఅపు మజప్పు 

ఒకవూడు అతెలివిగానూ, 

మ "తెలివి తప్నీ ఉ ఒక వడు తెలివి పే ఆండు తెలతెల వాటు 

వలా తప్బిబ్బు. 

భా ఈ ' 

“మా అమ్మ సంధిదోషవం తగిలి తెఆపు 
మలపు మాటలాడుతున్నదిటి” వా, 

తెజపులుగొను 

విక పించు, 

నిర్వ. 8.79. 

తెబపులు చేయు 

చీల్చు. 

భా, రా, యు, 1078. 

తెలు చుట్టు 

వలలు వన్ను. 

“కకాబర బల 'సమాూాహాంబు ఇపాంగు 

వాచేయు, నొండొరులం జీదియుు€ 

"అలలు చుట్టి యు కు(కమం౦ంబులా 

"పేర్చియు ౨? రుకాం. 8,84. 

'తెజవా మెకము 

మింకామయు, 

ఆచ్చం, ఆర, Fo 

తెఅఖువాటు గట్టు 

లెస్స "తెజుం వాకు గొట్టితి "అ ము 

టం-చు, గుడ్త్రకొలం దిశం గున్న్రుం 

గుక్కి_కొనుచు,?? శుక. 98. 197. 

తెలతెల నగు 

తెల బా, 
ar) 

లి ఆ 

' “తంతెల నయొ్యొను దిక్కులు, పఅపల 

నుడుగ ణము మౌ య చా జను 

బయతుల్,?? హాం 1.188. 

తెలతెలబోవు 

ఉదయ మను, 

శ ఈ 

అవహూడవ్వడే ఉదయ మూక, 
6ళ బెల తలవాజఆజ మహౌాననియతీ న్నదిెకిం 

జని తీర మాడి” 
న పారి. 5.56. 

తెలతెల వేగు 

“ఇల మాలు, 
పా 

“తెల "తెల వేగు నంత నరుచెంచు నభో 

మణి వోతె నారదుం, డలరుముగం 

బుతో సభ రయంబునం జొచ్చిన. 

_ఉఊ, వారి. 6.8. 
56 "వెం "తెల వేగిన నగ్గిర్సి జలజలం (బవ 

హాంచుెసిలలచప్పుళు,?? 

మును. 8.12. 

తెలనాకు 

చేత తవులపాకు. 

హి TT, 

తలవొ౪ు 

ఉదయ ముగు, 

దా, ని అవ, 2,244, 

పాంచ, 2.659, 

'తెలాయి 

ఆదయ మగు, 

చెన్న. PAR 

. తెలికడలి 

వాలనము్శ దము 

అచ్చా. ఆద, క 



జెట్. జెలి i114 తెలి____. తెలు 

తెలికపిండి తెలివి తెల్లవారు 

పద్య. 6.1198. “సి తెలివి తెల్ల వారినే ఉంది. వా 
తెలీక వాడు డున్నా "జేచూా చూచి రారా ఆంటే 

గాండ వాడు ఆక్కు_ జే ఈండి పోయావు. పని ఆంతా 

క్ పాడయి పోయిందిలి వా, 

త న స డి “తెలివి తెల చారిందిం కసా ఖు అ బారింది,” నాం 

తెలిగాము ల 

శు; కుడు | తెలివి నొందు 

= శ. ర, తేల్ల బడు, 

తెరిగొను “దిక్కులు విశద మై య ప 

క 30. « ఖే 
[(వమాణము తీనుకొను, : శ 

విజ్ఞా. (పాం శాం. 9], తెలివి పడు 

తెలియ బలుకు తెలియు, 
“కలుష “తెలిది పడి యుండదు.’ 

త. నెవ. 4.110. 
“పతీ రతాధర్శంబు చెలియల బలుకు? 

శ రుశ్మాం. 5,86. తెలిసిన పెదలు 

తెలివిగొను విజ్ఞానవంతులు, 

మూర్భనుండి తేరుకొను. తెలిసి న వెద్దల దగ్గణ మా 
హంస, 1,74. వండి వాళం వం 'మాట్లాడు 

తెలివిపడు తాము త వాడుక, 
తెలియు, స్పష్ట మగు, దేంకెళేళ. 94. 

భార. శాం. 6.2. తెలుగుబడి 

తలిటినతుణు తెలుగుసేత 
బోధించు. నిర్వ. 1.5, 

ఆము, 6.69. సు. ప 

తెలివి చెడి తల నెది | 
దం యెలా 

వారి తెలిపి _ఆతల్లవారింది, 

వారు తెలివివూలి బీలు 

బక్కు_లు పోను. 

““వాడీముధ్య మటీ “తెలుగుమోరి పోతా 

న్నాడు.) వొ 
పోయిరి, 

'తెలువారు 
“తెలిసి చెడి తెల నె రనుపలుకో జగతి, అ 

నిలుపు గతి డిపకలికలు వెలరువాణె.? తల్ల నగు, 

కమా. 8.186. శార. విరా, 5,329. 



"తెలు... తెల్ల 

తెలుపుడు చేయు 
“తలుపు, 

కవిజ, 2,67. 

రుక్ని, 1.108, 

తెలుపువాణు 

“తల నగు, 
(౧ 

నృసిం, 8.181. 

తెలు పెక్కు. 

తెల బడు, 
(౧ 

తెలు “పెక్కె__. దిశల వన్నెల, బలు 

పెక జకోరకులకు బంధువు 

లయ్యెన్ , బాలు పెక్కె_౭ దొగలు గలు 

నలు పెక్కైై 0 జక్కు_వలకు నల 

ఏరహులకోన్ ౨” రుక్యాం. 4.182. 

“నలు పెకె_౦ జనుముక్కు_ల్కు తెలు 

నిరంక, 1.88. 

నలు 

“పక్కా. 'జిక్కులు.?? 

తెలువు లొందు 

తెల్ల బడు, పవిికానము వొందు, 

ఈక మ్వైెగములను బెలువు లాంచెను.ి? 

విప, రి, 

తెల్పారు 

తేల నగు, 
వళ 

భార. శాం. 6.865. 
క, చుం; 8.24, 

తెల కాకి 
aa) 

అరవదు, 

“తెల్ల నిశాకులును "లేవ. 

నసుమతిళత కము. 

“ఆన్న పాటున తెలకాకిని తె న్యు ంెశీ 

బఎక్కు_ఢనుం-చి తెసాం ౪ వొ. 

తెల గయత 
aa) (తి 

"చెలులు, 

౧౧౧౧ 
భర 

తెల్ల — తెల్ల 

"వెలవెల వోగా, 

కళామ్పెంగములం తెలంగా. 
cn 

కాశీ, 7.76. 

తెల్లగుజణ మెక్కు 

కలు (తాగు, 

గుబ మెక్క_.డం అంచు 

(తాగడం. 

సారాయి ఎరగానూ, కల్లు 

తే ల్లగా నూ ఉంటుంది, 

చాను వచ్చిన పలుకుబడి, 
Om 

“ఏమిటా | ఆపాటలఎ, 

ఎకా్క(_వా ఇ యేమిటి !?? 

తెల (గుడు తేలగిలు 
2) cc? 

కండ్లు తకేలవేయు, 

“తెల్ల గుడ్డులు తేలగిల్లి ఎ 

కకక. ర.శే 11. 

తెలు ఆ 
౧ ఈ 

CE 

ఒక రక మెన థాన్యము. 

హంస. 4.128. 

తలటి యగు 
అమ, 

'నాలియు, 

““ఇతు మోలి 'ఇవ్వరికిం ఇల టిగా వీ సిటు 

అలునికి,?? లా 

భా'స్క్ర.*. యుద, 884. 
. ర 

తెల నాకు 
na) 

లేత తవుల వాకు, 

సుక. 2,44. 

తెల నార 
౧౫) 

ఒబకరక మున ేవ, 
చాల 
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తెల ని వెలను సొ లను 
7? aa) 

(కొనుట) 

అవూయకత, అవూాయక 

రాలితనం అనువట్ల ఉఆవహయోా 

గించే వలుకుబడి, 

“తెజeనల మే మెణబుంగుదుమె తెల్లని 

ఇలను చా లటందుములి 

వ్ వజ, 4.94. 

““మాంనునులో6 చెలని బిలం చా లనుట 
మయొందున్ (భాంతి గాడే నృపా 1” 

పరమ, తి,.62, 

తెల్లపోవు 

నిరిజ్ఞ డగు, 

““నరాసరి వాళ యింటోకి ఇెళొను, 

ఒకావిడ ఎవరికోస మండీ ఆేసరికి 
తెలపోయాను, ఇంతకూ నేను వెళ్ల్ళవల 

నిన యిల్లు ఆయి ల టికి పక్కు_యిలు .”” 

కామె 

తెల బడు 
జమ. 

"వలవల వేను. 

శకము ంబు తెలం బదుల 

సింహా. 2.108. 

తెల బారు 
అకు. 

1, తెల నగు, 
C౧ 

2, "వెలవెల పోవు, 

నిష, 5.167, 

తెల్ల మి యగు 

బయలు వడు, 

“మరుతం|తానC చెలితో మరిగి యాత 
డుండగా, తెర యేల తీసేవ "తెల్లమి 

గాను తాళ్ల, నం, 8.119. 

తెల్ల మొగము వేయు 

ఐల నెల పోవు. 
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శర యాల్లో వాడు వేనిన వన్నీ నాక 

"తెలుసు, ఆ ఊ రెల్లి వా డేవో మహః 

ఘు నత -గా బత కా లని చూనూ 

ఉన్నాడు, నా మొహ౦ కనిపించే 

నరికి తెల్ల మువాం చేశాడు,”? స్మ 

తెల వాలు 
డం 
వ్వర్హ యగు, 

సడ శే ఇక్కు_-డ పహ, 

“కల చబ్రా-సలవేత(6 ఇలవారినచేతులు.”? 

నిరం. 2.119. 

మహా (బతుకు తెల వారు, 

తెల వాటి 
రా 
ఉదయ మగు, 

తళ ంతటతను ఉఇలవాలీనటలి 

తెల్ల సవరము 

కంజూవురవము, 

అప్పు, 5.1]. 

తెల్సి_కి నువ్వు పండినట్లు 

నువ్వులు గానుగాడి జీవించు 

వానిక్ నువ్వువంట వచ్చినట్లు, 

అనగా చక్కని నదుపాయ 

మైన దనుట. 

తేలిక -- జాతర్ల 6లో శ్రీనా 

థుడు తెలికల మిండగ్. 

డొౌొక౭్యడు తియ్య నినూ చాకు” 

అన్నాడు. 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 887, 
తెవులు గొను 

వ్యాధి స్మ మగు. 

“ఇంత యేమిటి కాజూరుం డేలు 

బుంత్క “తెవులుగాన నమ్ము రా దంచు 

'జలిసికాన 3) ఘుక,. 2.556, 



తెవులుప 

జబ్బువడూు, 

కాకీ, 2.70, 

తెవులువడు 

వ్యాధి” స్తు డగు, 

““విళ్వసిం-చిన క్తు (దావినను నిద్ర, 

పోయినను జూలుకొన్నను బార్లు-చున్న ౧౩ 

ఉవులు వడ్డను గుంకున దిట్ర వాడినల, 

జంపం డనుకంప నిటి హీిం(సంబు 

నన,’ కావనీ. 4.60. 

చూ. "తెవులు పడు. 

తేగాక తి 
అననన 

చురక తై. 

శ, ర, 

తెజుమాల్ సేయు 

“బికిలి శాక ను జేజువూాల్ సేయు 

నటుల?) రాధి, 1.77. 

తేటగొను 

స్పృహ యగు, 

“తేటగానం జూడు మాశించు దిక్కు... 
నందు, (ాహ్మణో త్తమ రుద్రులు పాది 

పషదులుం,9) కారీ, 4,165. 

తేటచలములు 

ఒక రక మైంన ధాన్యము, 

(డబంధ 112. 

తేట తెనుగు 
సులువుగా తెలిసే తెలుగు, 

66 తేట "తెలుంగున ద్విపద రచవింతు.) 

కుండి తొ. పథ. దియా. చుట, 15, 

తేట తెలివిగా 

స్పష్టముగా, 

“-భవి_ష్యుము తేట తెలివిగా నాన 

తేట. తేట 
రాజా: 

తిచ్చుల” “కాళీ, 6.60. 

తెట తెల గా 
[గం 

న్ప్పషముగా. 
ఆ 

కాశీ, 5,108, 

తేట తెల మిగా 

స్పషముగా, 
వి 

“తట తె ల మి గాంగ నంతయు. 

డెల్పుమా.*? సారం. వి.+శ52, 

తా, తేట తెలముగా. 

తేటతెల ముగా 
2a) 

నృృషముగా, 
ఈ 

వార, 6.82. 

తేటపడు 

“గురు నమున్న తి మెయిం డెటపడక.?” 

నిభంకు, 1.48. 

తేటపజచు 

స్సృహయు చేయు, 
లు 

కార, రి. 524 

తేటలు వుట్టు 

తేరు, 

“ఏంత “తేటలు వుట్టి = వాగుల వంత 

అన్ని తరము” 

వర, రెం కెపిళ్ళా. క్ర 411]. కుం: 8, 

తేటలు వెట్టు 

"తేట తేర; ఇకి తేలు, 
(= 

కగు ట్ల నీయాడ గుబ్బచనుగుట్ట ల పెం 

బులకాంకురావళుల్ , తెట్టువ గట్ట ౬ 

గోరికలు దేటలు వెట్టల...? 

విజయ, 1.1264 



"తేట... తేచి 

కెట లూరగ 

రనవంతవముగా, 

తేట "లే రినవ్రూడు 

గనుక 

తేద్దారా వచ్చిన వలూకుబుడి, 

“మాట తేచి తేట మనను 

ఏవము” ఆని వేమన. 

“జేరి తంబుర మీటి సారసుధాసూ కిం 
తేట లూరలగ ఏంత పాట. చాడంటి 

న్ 

ఆ స్వావ్య ముగసును 

శుక. 3.14. 

తేట వుట్టగ 

"తేట తెల్లముగా. 

“ఆదిమ కావ్య మంద మె తేట 

వుట్లం౫.? 

వర. రా. చాల. పు. 8. పం క్షి. 80. 

తేనియ జిక్కి-నటి ఈగగతి 
డు 

ఆనవడి తగులుకొన్నట్లు, 

"జేనవూద ఆశతో ఈగ 

వాలుతుంది, తరుం వాత బయ 

తికి రాలేక చిక్కు.కుంటుంది. 

““తేనియం జిక్కినట్రి యీాం్ఞంగగతి 

కా, మా, 4.29. 

వుధురివు ఆట్టి వడు, 

కట హ్రూత్ర గ ర్చ 6బు లగుచుం బేనియ 

లుట్లం, గలికపలుు._.లు (పువ ర్లిలుచు 

నుండు)? 

కళా, 71.212, 

తేనెగద 
ఏ 

ఒక రకమైన వీ, 
వాడే రః, (బెన్. 

చ వండు, 

““తేనాతల వడం బండ ధ్మాతీతలంబు.3) 

బెమి. 6.9. 

తేనెతల వడ బండు 

' తేనతొన 
ఒక రకమైన ఛయ్యుము, 

ఆం. ఫా, ద్వి. 256, 

యా. ే-నెతొల,. 

తేనతొల 

(ప్రబంధ , 1129, 

చూ, లే"సతొన, 

తేనదానిమ్మ 

తయ్య దానిమ్మ. 

శ ర్మ 

తేనెసీరు 
వలుచగా ఉన్న "లేన. 

చమ. 1,86, 

తేనెపటు 

వుధుకోశము, 
చూ, లే *సెపర, 

| తేనెవనన 
తీయ్యని తొనలుగల వనన, 

(టౌన్ , 

తేనె పూసిన కత్తి 

| వక సాధువుగా కన్పించినా 

“తేనియ వ్యూసీనక' త్తివి గాక మానిసి నె 

యూహింపన్, భార, (దోణ, 8,108. 
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సేసపెర. ““ఇరవిడి ఎ తేరశాని విధమున 
నకటూ 193 ఇసు యుద, 140]. మధుకోశము, a 7 రా ధి 

ఊఉ. రా. 2.50. తెరకు తేర 

చూ తేనెపట్టు న 
ఇది నేటికీ దతీ.ణాం[ధంలో 

అ శక అద అర ద తనె లుట్టిపడ పలుకు వరీతంగా వాడుకలో ఉన్న 
మధురముగా వలుకు. 

తి . 
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| 

మూలలు, 
6ళళలుకరరల6 బేనె లంట్రిపడం బల్కవు “బలిరా! జేరకుల ేరం దక్క. 

"నేం డిది యేమి 977 పాండు. 9.67. 
పారి. 1.117. “ఇ-జేమి తేరక వచ్చిం డనుకున్నా వా! 

తస లుట్లు పదిరూపాయలు పెట్టి కొన్నాను. 
కాయ” 

వ త "లకు: మా. తెక చేరక, 
“ఆ నెలత తేటమాటలర్క చేనియ | 

లుటుటలు తెేటతెలమ...? అర కొను 

~ (i కళా. 8.29. "రెవ వేయక ఉండు. 

'తేవతేవకు SC నుజక |శో(తపుటంబులం 
జాని రకోర, గనుంగొని కంఫఖగాం 

వ చలిని, భో. 5.177. 
“తేప తేసకు దిమ్మ తిరుగుం జామ్ముని నిర్వ. 4.85. 

మోందం, బడి వాళావాళి సేయు (భమ | 
రములకు,93 శవ. 8.26, తేరదిండి 
తేమ యెకు వఏవూ[తము క ఫ్టవడకుండ 

ర్ 
రా కలిగ అనుభవము. 

ప se స | పరమ, 5.580, 
కకరితును ఇను యొ b= పను. నీ రమొక్ం ల 

చుక వాండుబేటిలఎ) తరమగడు 

విప. 2.28. ఆఅంకువుగ డు, విటుడు. 

తేరకత్రియ కవి. రా. 2.87. 

వరాయి స్త్రీ. తేరుకాడు 

శర రథధికుడు 
తేరక శె శ ర. 

రూ. తేరక తియ, తేరుతీసిన నాటి తీర్చమువలె 

తేరకాడు | బోసి పోయినట్లు, 

ఫరాయివాడు, రథోత్సవం తర్వాత ఆంత 
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దాకౌ కలకలలాడుతూ 

ఉండి తీరం నిరన మూ, నిష్ప 
థ్ జ 

భమూా అవుతుంది, 
కునికి లాది7గా బంధువర్ల ంబు, ముస 

లక చనుదెంచి నుమత లుపొష్పంగం, జేరు 

డినీననా౭టి తీరంబువలెను, సారంగ 

భరుం డున్న చందం బుం జూా-ది,?? 

సారం, ద్ని. 2,159. 

తేరుమామిడి 
ఒక రక మైన మామిడిచెట్టు. 

కు, సం 7.96. 

తేఅకారతనము 

ఏదో వటనటు ఉండుట, 
ఈం “౧” 

వరాయివాళ్ల వలె డఆందుటు, 

“మూరు చడ్వార కానగరంబునంబోలె దేర 

కాౌజఅతనంబున నుండక పాండవా 

జా నధ్య్వరంబు 'నముదరింప వలయు.” 

జెమి. లీ.79. 

తేశీకొను 
కనబడు, 

రామా. 2,99. 

తేశి చూపు 
"అవ్ప్చ వేయక చూచు చూపు, 

“జం కెలు తేటిచూపు లక స కె, 

ములుజొ టి? 

భా, 10. స్కు_౦. ఉట, 265. 

కేతి చూడగ రాకుండు 

దుర్నిరీత్యు డగు; దుర్నిరీయ్య 

మగు. 
“దిగ జంబులకును జేటి చూడంగ రాక్, 

ఈము పారు గజ దైత్యుం డేమి యయ. 33 

శ్రా, 6.20. 

తేలు... తేల 

పక వకాశ శవంత మైన 

వానిని మనము వేటి క. 

లేము కనుక వచ్చిన వలుకు 

బడి, ఆ (వకాశం నె భవం 

కావచ్చు, పర్వం కావచ్చు, 

మ దైనా కావచ్చు. 

తేజుకొను 

జబ్బునుండి "లేచి న్యస్టత 
యి 

వొాొందు, 

శర, 

తెటుగడ 

ba నేర్చు, 

విజయ. 8,211. 

2౨, మూర “తర, అము న 

వాటినుండి తేరుకొనుట. 
(బెక్, 

వ, నిర యము. 
లె 

కకక వేకము 'లెల్లను వచ్చ బెట్టి హ్ రిచ్చట 

దొమ్మి గాడి కలహిాం-చినం దేబుగ 

చేల నటే! అవా, 1.105. 

తేటుగడ యగు 
అ నమిం-ను, 

Oo) 

Ce Pees చ (కవాళంపుల గొం,డగడికా 

“జఉజుగ Gడెనపటలం దమముకె మంచే 
యా ఇన్. 

హులకా దోలి,?? విజ, పీ, 5, 

తేలకండ్తు స 

చూ. కన్నులు తేలవేయు. 

అణామై 

తెలగిలబడు 

మైముజుచచు, 

“పరువం పు పుం జినుకుల పసం (గొవ్వుగొని 

"తేల్క,గిలంబడు మ బా... 99 

వారి, +, 9.68, 



తేల... తేల Ler కేల. తెలు 

తేలగిలబాతి తేలవైచు 
౮ మ ఇ అ 

మెక ముతో తూగు, Ss సూచిస్తూ కండ్లు 

“మోూలకీన మదమున మెయి చేలగిలంగయ తెలవేయు, 

బాం? దభా. 5.6. 

గ. వారి, కుం కు 1891, | కేలాడు 

తెల జూచు తేలు, 

1, విమర్శగా మవూా-చు, | చందా. !.2రలె, 

కువల, 2.80, ! తేలిపో బలురు 

ఉచేకీంచు, “ఆల మేలంబు సేసీకొని తేలిపో 

““చిన్నవయసున నుండియు నిన్న కోర్కి ! బలికి? ఆము. ర5.56. 
యున్న నను బోయమరునికి నొప్పు. చూ. తేల బలుకు, 
గిం-ది.) ' తేలిపోవు 

ఛొచాం, 85.87. ) డలువడు, 

పీ డు 
ఆలణా ' “తేలిపోవక వన చేవతలార, చాల 

తవ్వూ లేదన్నట్టుగా మాట వేగమె రామచం(దు ర మ్మనుడు.” 
లాడు, వర. రా, అర, పు. 179. పం ర్ం దె, 

““తెలియండు సాదుబిడ్డ య డని నేరుపు 

మాటలం చేల నాడి గా దిలి సుతు చేత?) 

సా. తంన్న్, 

తేల బలుకు 

అంత వటించుకోనటుగా 
లు సా 

మాట్లాడు, 

కణ్రపి మతిం దాం చేల బలుక 

వలయము లి? 

ఆము, క,౫5€9, 

'తేలవేయు 

వడిన శవును తెలుపుతూ 

కం డు ముదలయినవాటిని 

నిస్పత్ణముగా నుంచు. 

“వాడు కండు తేలవేసినాడు.?? చా, 

“కవే నింక ర వ్యవహారంలో కలుగ 

జేచుకో నని వాడు కాళు లేల చేసి 

నాదం టి) నె. 

తేలియాడు 

తేలు. 

నిర్ణయ ముగు, 

కీర నారాయణ. 72, 

“ఆ సంగతి యింకా తేల లేదు.” చా. 

“వాడు వట్టి వెధవ అని తేలిండి,.)” చా, 

తేలు కుట్టిన దొంగవలె 
చడి చవ్వూడు గాకుండ, 

ఇది వాడుకలో “దొంగకు 
తేలు కుట్టి నట్టు. — “కన్నంలో 

తేలు కః ట్రై న నట్లు అని ఐన 

క స్తుంది. “దా ంగతనానికి 

వచ్చినవాడు తెలు కుట్టినా 

బాధతో అఆచుట కు పీ 

మనవైపు 5.161. 
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లుండదు, 

వడును. అజవ కున్న బాథ. 

“తేమ్ము ననేంపి ంచు న త్రమామలం 

౫లసికొని టి గుటినదొంగల ౦ బ్రో తె 

ముల ంగుముగ్ధాంగనలును... 

అలు చిన వ్. 
లు 

శుక. 2.10. 

తేలుదాణము 

లక్ష రక మైన శాంనంవా, 

పాంస, 8.259. 

తేలుమణి 

తేలుకొండి, 

శ ర. 

తేలుమిను 

ఒక రకమన చేవ. 
(పబంథ. 195. 

తేలుమొన 

తేలుకొండి, 

౦. ఫా. ద్వి. 66. 

'తేలువాజు 

"తేలు, కలంగఫ, 

“వాదయంబున సనత్కృప తేల 

వాజఅలగాలి రుక్మా. 1.898 

తేల్చు 
నంతోపీ.౦వ జేయు, 

“ఇట నిన్నిదినంబులు నన్ను 6 'దేల్చెనో, 

తామరసాత్షి 19) 

పారి, 1.89. 

తేళ్లూ జెబ్రులూ (పాకిన ట్లగు 
౧౧ రో సా 
అతి దుర్భుర యగు, 

కళవా డావూట అనేసరికి నాకు 

ఒళ్లంతా తేళ్లూ జెజ్టు లూ (పాకిన 

CO యింది, *ి 
en 

| 
| తా న 

బోలమా.. కానాల లాలన. లాలు. తప వు 2 చాయా దనన లనాపాడనడామా యానా నాలా. యయా రామునమమానుతానాా డా డామకాాకాడాానా రాడా దాదా దా నాదా! 

కోవ ము తో గాసి, ఆనం 

దంతో గాసి యెగిరి గంతులు 

యు 
Sere టో ఆం జే 

దంతా ఊడ్చి వే ఇ శా రని వాళ్ళమ్మ 

_రేతక్కా లాడుతూ ఉంది,” బొ, 

“వాళ్ల ఆత వెల్లీం ద నేసరికి ఈవిడ 

"తెతక్క_ లాడుతూ ఉంది.” 

తెరు కొట్టు 

తాళము వేయు, పొగడు. 

ఇటీవల వాడుకలోనికి వచ్చిన 

కమలుకుబడి. 

“ఆ మేొెనేజరును తెరు కొడుతూ వాడు 

Cm 

కాల శేపం చేస్తున్నాడు. ఇందులో 

వాడి తెలివి తేట. లే ముంది ల్లి) వొ 

తెలం 
ఆ. 

డబ్బు. 

“కాస తెలం పడితే గానీ వాడదగ్గర 

వుని కాదు,” వౌ, 

వదెనా బిజ్రుగా ఉన్నవస్తు 

వులకు ఆముదం గాది నూసె 

గానీ వేస్టే అవ సాఫీగా తిరు 

గట మై యేర్పడిన పలుకుబడి, 

పూర్వం కందెన ఇలాంటిటే. 

చూ. కంచెన వేయ, 

తొంగలిగాను 

(వకాళించు. 

““తొంగలి ఆప్పుల మె ఆఅం6గు లు, 

తొంగలినొను చేను వదనతోయరు 
హూంబుస్ +?’ 

వన, 2.47. 



తోొొంగ_-తొంగి 

తొంగలివట్రైయ 

నడుమునక క ట్లుకొను 

(వేలాడువట్రే, 

కుమౌా,. 9.25. 

తొంగలిపాటు 

నవముశ్కా-రము, 

పాండు. 4,218. 

తొంగలి జెప్ప 

నిండుగా వెం[డుకలు గల 

క నుఅెవ్చ, 

వత్ 2.47. 

తొంగి చూచి పోవు 

ఆనువంగికంగా బక సారి 

వరాచిపోవు. 

నటకీ వాడుకలో “ఊరికి 

పోతూ పోతూ అతడు ఉన్నా 

జెవరూ నని ఒకసారి వెల్లి 

వా నే ౦ లో తొంగి మా 

వాను.” “వాడు ఇటీవల 

ఓక్క సా నా ఇటు తొంగి 

చూడ లేదు.” “పోయటమ్రడు 

ఒక సాది యిటు వచ్చి తొంగి 

చూచి పో,” 

క 6ాద్ద్ అలొక్క్ళు_కడ జయ వేళల నటు 

తొంగి చూచి పోం దలంపనిసాగను 

వాందడుంటలి వాంనం 5.217. 

తొంగి తొంగాడు 

దోగాడు. 
““ఆఅర్నకుండు లీలం దాంగి తొంగాడు 

వేళల,  గరకమలపాదపంకజ[కమముం 

జూడ భర్య మోరీతి 'నాల్లుపాదముల 

128 తొంగి.త”ండ 

ne a ee] 

, నడచు నింక నని చూపజఆిక నెల "నేర్ప 
మత, 

చించి నఅచశచ, 9 46. 

తొంగి దోగు 

వంగుతూ దోగాొడు. 

“తొంగి చోల౭గియంం గొన్ని జంగ 

అరిగి.” కా. మూ, 8.198. 

తొంగుండు 

1. పొంచి యుండు. 

alien 

“కని చ్చలు6 టొౌంగుండడు కన్న 

గాండు బిని.?? కా. మో. ఉ.ర2, 

ల్, ని|దెంచు, 

కొన్ని|పాంతాలలో, కొన్ని 

వరాాలలో తొంగు న్నాడు 

నిదురించుచున్నాడు 

అన్న అరంలో ఉఊఉవ యూ 
యా 

గినారు, 

తొొంటచెయ్యి చూపు 

ఆసు లా 

అదను; 

“ఇంతేవంంకు నిడిగో యిదిగో యని 

(తిప్పి... యావూట తొంట చేయి 

చూపెను’? 

చింతా. లె. అం. 258. పు. 

చూ, మొండిచెయ్యి చూపు, 

తొండపు[ తాడు 

మూట  ౫సూానకొనలో కట్టు 

చారము, 

దినినే “తొండాపు|తాడుి 

ఆఅంటూారధి, 

శ ర, 

తొండపుదోమ 

ఒక రకమైన "పెద్ద దోమను; 

వర; 
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తొండముక్కు. వడు 
చశచాసుుగా వండు, 

66 స్వాస రునసురుకొనియె దవనిక పొదలి, ' 

అక్కు (పాస సర గు దొందడము క్కు 

వడియె .) కాళీ, 5.28, 

తొండము లేని ఏనుగు 

వనుగంత చెద్దచే "కాస్ 

తొండం మ్యూతమే లేదు, 

"జే్నిలోని (వథానగుణంతో 

నైనా వోల్చ్బవలసి వచ్చి 

నవూడు ఇట్లా అనడం అల 

వాటు, ఉదా: తోక వేని 

కోతి, 
56 ఆ పా్చాలమువరాపహాసోతములు భూవర |! 

తొండము లేనియేనుంగుల్ ౨) 

మను, 4.185, 

తొొండరూపురిక 

పువ్యువిరానతు[ తము. 

తొండాడు 

తొందర చట్టు, 

తొెండెదు 

సోమరిపోతు, 

ఆం. భో. తృ, 6. 

తొందర చేయు 
బాధ వెటు 

“వారి నాథునికొొ దొలుత జయిం 

చితెకా బవనుం దొందర చేసితి," 

అని, 5.6. 

66బ్రాకీ యివం మని వాడు రోజూ నన్ను 

తొందర చేస్తున్నాడు, ఆ బాధ పడలే 

కోంకా ఊ'న్నాను,?? 

తొందరవడు 

శే తొొటువడు, 

9, “వెగిరించు, 

తొందరపాటు 

నం|భ మము. 

శ, ర, 

తొందళము 

రెండు మూడు రకము లెన 

కూరలతో వండిన ధవ్చళము, 
నత్త ద, 

తొంబగిలు 

గుంపు కూడు. 

అప్పు, 4.252, 

తొంబదిపాళ్లు 

కాలావరకు, 

“దాని చేం దగ్గు. దొంబదిపా లీ దురుప 

కరే "ఆటు థా? 
యం తడు, 

అధికు డనుట, 

6క బేడ కల డంతకన్నం దొం, బది రెట్లు 

లెక్క డగు.” శవ. 4.51, 

తొంభి లక్షలు 
చలా 

అనేకం. 

“ఆది యేమి కరు-చో తొంబదిలశు 

లానం-గ నేని...”? పాణి, 2.44. 

గట Wm wr తొంభై ee ఇలు వచ్చిన 

తా 

ఎన్ని ఆటంకాలు కలిగినా. 

“దిక్ కండు జు నిజము తొంబది 

విఘ్నము లిందు వచ్చినకా.? 

ణ్. 2.తిరి, 
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తొకతొక అనృపంగా బు జై జు జై గా 
సా 

ఏలు" ఆతన వ్పటి: భరత. నూటా వాలలా, 
కిదలణాము. . ““శరుపద ధ్యాన కస్సు రణము లెన్న, 

| _ 
వార, 6.59, | వేదాంతనూ కల వద చొక్క పల్కు, 

| లాడి శివాచార మదియ వర్తనము 
తొకతొకమాటలు బసవ, 1,8. 

లమ తలు బడు 

క ప్రముల వాలను, 

| “తొక్కు_లం బడ జీవుండు దుండగ్ల 

అన్బష్టము లతయినమ్హమాాటలు, 

““తొకతొకమాటల న్నా నలం దుంపెస 

లాడెడు నుంగరంపు ఎం, డుకలాును 

గల్తి.?? కవిరా. 2.47. | చేతను. తాళ, సం. కి,64. 

తడబడు. 1. చుగురు లాడు గంతులు 
కకకికలాగున మాటలు తొక, తొక లె -తయు 

వదడలంగం జొన్నల 
చ ఎ త్తిపొడువుగా అనుమాట, 

““తకు_ల మొన్న నామఆఅందలితోేోడ 

నీవు వోరి, తొక్కులాడితివి చాలూ 

నిరం. 4.66. 

తొక్క- ఒలిపించు 

సులల ఒలివించు, ఇటకోరా 19 
లు 

ఒక తిటు, తాళ్ళ. సం, 4.1834. 

ఆ 

అర్ 

త "క్యాటపడు “కాంత తొక్కు_లాట అలో 

రుడు. 

వ i నను జేయ కోను, ఇనస్ని 
ఈ, రా, 6.205. 

తొక)”_ట పాఈ సవ్నుదిగా చేయవలసిన 
వలు 

ఠా వనులు, ” 
శుూథ, 

-ఈ అర్ధంలో ఇద్ రాయల 
ఠా. రా. 7.434. 

వీమలో ఎక్కవగా విన 
తొక్క. లెక్య_గొట్టు 

వనుంది, 
చమడా లెక్క గొట్టు, ఆ 
కుక తిటుః తొగటవాడు 

మ... ఒక జాలి నేతగాడు, 

తొొక్కుు-పలుు..లు వాంస. 2.12, 
చిన్నపిల్ల లాడే ముద్దువూ తొాగరంచు 

లం, 

చిన్నతనంలో పిల్లలు 

అనురాగము పొందు, 

| 

| 

౫, తోందరవడు, 

| 

| 

| 

అచ్చ. శా, లె,శీలి. పుం 



తోెగ__తొఊ 
లు 

తో ___.తొెటు 
లు అం 

తొ గరుకొను 

ఎల్లి నగు, 

“వచనములు పల్క_క యుండ నిమ్ము 

కద, దొనగరతుకొనం౫గ నిమ్ము.’ 

గంధ. 192 

త గరుకొల్చు 

వ ల నిర ంగు వచ్చునట్లు 

చేయు. 
ఆము, 2.18 

తొగలు వెట్టు 

చుూణెంచు, 

రం. రా. యు. 288 పు, 2ర పం కి 

తొచ్చెము చేయు 
తక్కువ వజుచు, 

పాండు. 2. 15కి. 

తొెటతొ”ట 

సరు ముదలయినవి వడుట 

లోని ధషన్వనుక రణము. 

ఏ 

న ద ద దద. దద దద దా దానా దద న మానాల టాడా డన నా దాతా తానా 

సజ, 2.146. 

త్ ట్రగిలబడు 

భూ, త్ ట్రిగిలబడు, 

తొటగిలు 
స) aa) 

అధిక మగు, 

“తీపులు పుట్టి దోషముల పొందు 

దొటగిలి .?7 కఐక. ౫.11!. 
కు ౧౧ 

తొటరి 
ఠం 

దుష్టుడు, 

పండితా, దీమూ, ఉత ప్ర. | 

తొటిఠకటు 
డుం అ 

రాజు (పా సాదములోసి 

అఆఅంతరును, 

ఈ, 4.774. 

1. వ్యాపించు. 

రామా. 2,92, 

౨. ఎక్కు వగు, 

&. కళకు 5,118. 

ల, తేరు ఉబుకు. 

= వేడుకల్ మదిజా, దొట్టికొనంగ 

లే విజయ్ 1.126. 

తొట్రిగిల బడు 

కూాూలబుడు. 

““ఆంకటుం, దొట్లిగిలంబడుచు 

బడం-చు.?? పాండు. 4.165, 

తొట్ట తెంపరలాడు 

ఛిన్నా భిన్న్నము జేయు, 
“వారల చవేనురం దొటి తొంపర 

లాటి.” వ్ 

వర, రా, బా. ఫు. 19. పం డీ, 16. 

తొట్టినోరు 

తట్టి వంటి చెద్దనోరు. 

“వార “తొ టి నోరను ముద్దు “పెట్టం 

దగునె,?”? అ lu 61. 

త్ ట్రమంచము 

కా రి.54, 

Cu ఈం 

థధ్వన్యనుకర ణము, 

బహు, లి,తి, 

తొటున 
03 

పాఠాత్తుగా, 
శుక, 2.261. 

హొం, 2 7Th 
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తొట్టుపడు  తొడతొకి_డి 

తడబడు, జనసమ్ముర్హం, 

“4 పాజ్ఞాండు కలహామున( దొట్టుపడక “ఇ లేమా చిన్నది. జన మునూ ఎక్కు 

తొలంగుజ వయ్యా రు. మరీ తొడతొాక్కి_ డిగా 
భార, శాం. 5.565. ! ఉంది. వాం 

తొ(టగిల్లు తొడ దటు 
తవబడు, కయ్యమునకం పిలుచు, 

ఆం: కర్ర రసి వటునవుడు వస్తాములు 
తొొ(టెల వడు | తొడలు చజచుట మై వచ్చిన 

తటిల్లు, భయనంభమా |  జలుకుబడి. 
శ్చ "ర్యా దులతో మాటలు 

తొందర పాటున తప్పిపోవు, 

“పలుకులు దొ,టిల పదరఠగలి? 

పండితా, ద్వితీ. మహో. పుట. 4. 

తొడపాయనము సెట్టు 

తొడ నులుము. 

వీధిబళ్లలో పిల్ల వాళ్ళకు తొడ 

తొటుకొను వాయనం సె ట్ట డం ఆల 

bE తతత వాటుగా ఉండేది. బుగ్గ నుల 

సాంజో. 1.164. వుడంలాంటిది, 

2. కపియు. , తడబడు 
జరం. 2.1రిర్, తొ(టువడు. 

తొటుపడు రాధి. 4.102. 

క్ న. తొ టుపడంగ న య 

లీ mad ir రహావనం, 

తొ(టుపాటు 
తొెడబలం ఉంచు తొంభై 

తడబాటు. శం ఛభవుము ముూురూాది రు. ఈ ప చ్చు” అని 

ల. అక పాత 
భార. విరా. 2.106. 

తొౌ(టులు పడు ._ త డబెల్లము పెట్టు 

తడజడు, చూ, తొడపాయసము "పెట్టు. 

దళ, 4.99. కళ ర 

తొొటువుగొను ' తొడరాడు 
తొ టువడు, తిరన్క_రెంచు, 

డి తా పర్వ. ని22, షా, 18 కుతి. కరే, దుం; 12.204. 
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తొడ అప్పళించు 

తొడలు తటు. 

“ఇం చుకంత షష్ట. యిదువును6 

లప్ప్కలించి వెతకి తెజప్ లేమింజేస్.? 

కా, మా, 4.190. 

దొడ 

మల్లులు ఒకరి నొకరు దొర 

కానునవ్రూడు తొడలు తట్టు 

కోవడం అలవాటు, చడాని= మె 

వచ్చిన వలుకుబడ్ి, 

తొడలు వడి పెట్టు 

తొొతపాయనసవు చెట్టు 

కక“తోొగలు వడి పెటి కోదండ మడరం 

గతిం) హంస, 8,141. 
లు 

తొడసంబంధం 

కామనంబంభం. 

“కతొడద్రనంబంభం తొంభి యే యినా 

పోదు) సా, 

తొడ సోకు 

సంభోగ సౌఖ్య మణులను, 

“వాని కై చంద లేఖ య నాంరవనిత, 

మునుఫు తొడ సోంక కండియు మోహా 

ముందు.” భుక. 2.64. 

తొడింబడు 

తొ ఓటు పాటు చెందు. 

6ళ-వేండియూర్చు దం బుచ్చి తొెడెం 

బడల గొంతసేపు.*ి” 

భాస్కు_. అయో. 147, 

తొడికాళ్లు పడు 

తో ,టువడు, 

ద్వి, భార, విరా. 1.12. 

తొడికించు 

కఅపించు, "వేయు, వటుకిొన 
లు 

ఈ*యువిపరగంబున వొడికింత మనుచు,” 
లు 

బస, 6.161. 

తొడికి పట్టు 

రుడికి పట్టు. 

“బల భేది కరి దాడ్కి_ పట్ట ౮” 

కమా. 10.66. 

నెష, 2.15, 

“వలం గోపము పామువ లె నాలుక 

వాదం పగటు తడికి పట్టం వనరు 

తువా !"? తాళ్ల, సం. 8.207, 

తొడ తెచ్చు 

వెంట తీనుకొొని వచ్చు. 

ఊఉ, వారి, 1,నర్, 

తొడితొడి (చూచు 

నా రసా రకు, గబుగూ, 

"వెంట వెంట నే. 

“ఆనందభరితాత్కుం జె కృ పాదృష్టి, 

దోనవు రాజయ్యా. దొడిందొడిం జూచి,” 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. వుట. 253, 

_ “ట్రోడెత్రో డిం గంనుడు బేవకి, కొడుకుల 

నార్వుర వధింప4? భాగ, 10 స్కాం, 

నూ, ర్", 

_తొడితొడి (మొక్కు) 
సాచెసాచెకు (మొక్కా. 

“తొడిందొడిం. జూంగిలంబడి (మెంక్కె 

(మొక్కి, కడుభ కి ముకుళిత కరపద్యుు6 

డగుచు.) 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 260. 

తొడి పూసి కట్టు 

వద్ర్రుభాహణ వమూల్య్యాదుల 

ననుభ్వవించు. తొడుగు, 

పూయు, కట్టు - అనుట, 
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““తొడి వస్ కటి సంతోషంబుతోడ, “కంవహ అయిపోయిం చాజకిల ” 
అం లా 

క డాం-ది కని రంత 'యోలఎి? అని వాడుక, 

ద్విప, మధు పుం 2. 

తొడిబడు త్ 'డుగజ్ఞ 
తొ(టువడు, భూ, తొడు. 

కాళ్లు (తొక్కు_కొను వంటిది. , త్ డుపుకత్తి 
““తొెడిబడ నొకమండు దొరక మాకు.” ' ఒక రకయమెన క తి. 

తాళ. సం. ర్ం2, వ వ 

“వయ సెపోయి ఆయనమాటలు తొడి ఎలక: ఆగలింకుకొ ను. ఇత 
బడుతున్నాయి"? పొ తొడుగు ఒకటి దినికి 

తొడివ్ కటు ఆంటుంది. 
క 

వస్తాాభరణములు ధరించు, అ 

క్రీడా, వు. 44, | తొడుసు మాలు 

వషాం. 5,211. 

తొడివెంద ఆటంకము తొలంగు, 

ఒక రకమెన వండ చెటు, | “మద్య్మాశాంతుని గాలిజెద నని నిజ, 
a ree “ళొ6,69. | కాంతుండు చనం దొడును మాలెం గద 

తొడుక పోవు యిపు డనుచున్ ఎ శుక. 8.146. 

తోడుకొని పోవు, తొెత్తుకు బడితె త్తు కలదె? 

విలుచుకొని పోను. ఇఅూదినకు బూనిన ఆంటుంజా ౪ 

““బోభమయున్  సంసాఠతాంబభోధి 

తరణిం గొలువం దొడుక పోయెద 

“రాము? బట్టము గట్రా రాజు వూనె, 

ఛరతు6 డిల కట రఖఘుపతిబంటువా.ండు, 

రనుచుజ్ .)? నీవు కౌసల్య దాసి వి న నిం కేల్క వెలంది! 

కా. మా. 4.511. తొత్తుకు బడితోొత్తు గలది యెందు,” 

కొడుకొని హ్ దశా. రావు, 2౫0 పే, 

తోడ్కొ-ని పోను, పిలుచుకొని | ఈ త్తుకొడుకు 
పోవు. 1. బూనిన, 

| 

ఈళరడీక రండ జేము దొడుకొని టా ఖలు దోడో 

| 

| 
| 

దము,*? బస. 6.168. | దిగంత, భూమిపతు లంపుచున్నారు 
తొడుగజ లగు -కామితములు,”’ కళా, 7.24. 

ముండ్రకంవ లగ చిక్కి. ఏ. లంజకొడుకు. 
ఒక లేటు. పోవు. he 

కమంచపుం, చొాడుగణ ల రె రుజ |! కర్తా తొొతుకొడుకు ఎంతపని “జేళణాడో 

అతో "సమందున్ె.” స్వా, క్ 181, చూదనానా ల? చా, 

29 
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తొన్నుండు 

మరుండు, 

చవేంక. మాన, 47, 

తొొప్పదారుగు 

ఎక్కవగా (నపించు, 

శకం. 8.225. 

తొప్పదోగు 
పూ రిగా మునుగు, 

PRR అ 

కతొరంయు నసాంబుధి దాప్పదో౭గు.?? 

పాండు, 8.102. 

శర కముల6 దొప్పదో6గి మూర్మ్శలను 

(వాతి జె మి. లర్, 

కారీ, 6.17రి. 

తొప్పదోచు 
ముంచు, 

వాది, ళ్ 25 46. 

తొప్పన దోగు 
తెప్పల దేలు, 

“తె~నిరాజసము నె దిననాథకులుండ, 
భాన దొప్పనదోలగి వలిత పన్ని టి? 

వారిళ్చం. lis ne ౨౧౦52, ళు 182. 

తొప్పలు దోరలు 

కోటానకోట్లు. 

కకనాొతులువోఆం దకు్క్క_దురు తొప్పులు 

దోరలు ము క్లిభామినుల్ ౨ 
కానీ, 2.49. 

తొవమ్మాడు చేయు 

పాడు చేయు, 
శ, ర 

6ళ జాని ని తకు త మ్మాడు కేసి 

నాడుల) చా, 

తొమ్మిదవ అష్టకము 

బూతుల పంచాంగం; తిట్లకు 

దిగులు , 

అహ కాన్న అరం అని కూడా 
లు © 

అనుట తొలినుం-చీ అల 

వాటు, 

తొరితొది 

చాెాగుగా, 

శ, ర్మ, 

తౌొరుగకు 
యం టె 
గొల్ల వాడు వశువులను తోలే 
వాడుగుపాటి కలు, 

వాం'స. 24/5, 

తొర్లుగోవి 
య్యా త్ "ర్హుగ స్రైం 

తొరుబూట 
“మి. 

హరం పాచార్యము, 

పూటలలోనే ఒకవిధ మైనది. 

తాళ్ల, నం, 10.142. 

తొిజఅగు చొచ్చు 

వనువులు తప్పించుకొని 

వజూ, (పాం 18. 
షా 

తొఆఅగు నోవు 

చూ. చొొలగు చొచ్చు. 

తొజణటలు వాటు 

చిల్లులు వడు, 

ER 710], 

తొఅేనె 

పుట్ట తేనె, 
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త"జ(దొక్కు వాటు, దాసిమై వచ్చిన 

గట్టి (తొక్కు-డు. పలుకుబడి. 

లు ఊఊ. జారి. 4.20. ““నవసార 'సలమ్మై తొలంగు వావి) 

తొజ తేనియ | క వన 2.41. 

0 

గ = తొలకరి ఎవూడు వటి తే కాళ. 8.69. న పసు 

లు దొర అయి తే మా (త అ 

గ ee వబుటి? డానికి లెక్కా_ ? 
| | చేంకెతుళ, 75. 

తొల్లి యకగైారము చూ, చిచ్చు సింగార మెంచదు, 

పురుగు తొల్ప్చినపుడు అతుర 1. ఒలుకు, 

వతుగా కనిపించినా ఆది విక, 6.27, 

ఉతర కో స్త తౌ. సే ఆ (వకాశించు, 

రూవం కాసా చెదిరి పోతుంది, | త షష 
జక ఏ, అతివయించు, 

అంతే కాక అడి ఆనువంగికం 
నిర్వ. 7.182. 

మాత్రమే, 4. తొణికిన లాడు, 
ఘుణాతురన్న్యాయం కూడా | “ఆరదము డిని (పేమ దొలకాడ.” 

౧ 

యిలా 'యర్పడించే, భాగం స్కృ 4.807. 
| 

ప్ర తొలగ _తొాయు 
అతి అబ . తొలగించు. 
గోశాల, | “రు నర కేశ మంతయుం దొలలం౫ల 

భార, ఆర. 8.210 | దోచు పాండు, 2.50, 
తొలంగుబావ ' తొలగుడు పడు 

ఎదురుగా నిలుచుండ సూడని [(వక్క-క తొలగు, 

వచవెడు, భాగ. 5 స్కు_0, తిది 

ఇఛావ వరు నవారిని మాచి | తొలగుబావతనము తొలగి 

మణద౦డ్లు గారవనూచక | దూరముగా నుండవలకిన 

ముగా తొలగిపోవుట అల | వరునను పాటింవక, 
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కకతొొలగుబావతనంబుం దొలంయగి యా | నాతని ... వెండి (దోణులకా, దును 

వాలియొలమితో మజణందలి “నేలు ముదుము...?? ఉద్యో, 4.208. 

చున్నాడు? | కను 

వర, రా, కిష్కిం. వు. 81కి, పం క్తి, కం | జులు రా 
ల గుడు తొలగివోయిన కన్ను, 

తొలలేనె C5 
మటశే (పక్కకు పోయిన కన్ను. 

అరు కౌగాః పండితా, ద్వితీ, మహి, పు, 108, 
హాం'స. 2,182. క 

తొల తొల డను తలం 
తోలగ డు, తొలగుడు. స అ భార. శాం, 4.298. 
ఆగం, | 

కోగొొల తొలం డనుచు నా (తోవం తొలుబాము 

బాం డనుచు.ి పూర్వజన్నృము, 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట, 289. భార. శాం, 1.185. 

తలికొ త్ తొలువమాప్పు 
ME 0 

నరికొ త్త, సాయంకాలము, 

“త్రోలి క్రాత్త వలిపం పుదోయి కట్టి.” “అభినవోన్మేషజం బెన టి తొలు 

నార. ఉ.95, | మాపు? కెకి, 8.22, 

తొలికోడికూత (పొద్దు తొలుముద గొను 
0 ww © 

ఉహ, కాలము, “మొదట నే బలి తీనుకొను. 

తొలిసారి కోడి కూయుసవు | శ్రాలిముదగా వర్శిగహించు ద & 
యము, ఆటఅనులు. 

గచారణుని వెంట నంటి విచార ముడిగి | ఆ, ఈతని నెళభంగి నండగాని 
చనియెం దొలికోడికూంత |ప్రాద్దునశా 
'లే-విఎి సుక, 85.188. 

తొలికోడి కూయగానే 

తెల్లవారుజామున నే, 

కకవాడు తొలికోడి కాయాగాాెనీ పాలం 

వద కాడు? 

త 'లిముద్ద 

మొదటి ఆహుతి; [వథమ 
కబళం, 

కళల నె అ: "రితపద్ద సొందుము రయంబున 

అరే |! 

తప్పుదు చావున కంచు నున్న వాం డని 

దొలుముద్ర గొందుము రయంబున 

నాతని...” 

భార; ఉద్యో. 4.208, 

లు త "లిముద్ద 

త్లుముద్ద యగు 

(వథవుకబళ ముగు, 

“మును దుర ర ౯6 డిడి యిర్కదున 

నడు వమరదంబు వీడు దొెలుముద్ద 

యగున్ 4?’ 

భార, (ద్రోణ, 8.89. 
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తొలుమెను “తోంకచి చన నార యుద్దురతం 
ఇప, రాయాబాహు ,పతాప 'జా(౫ 

కళూరంజన్నము, లక” | టా u 
ఏ re స స్వా. 1.87. 

తొల్చ్బదువులు ప 
వేదములు. | భూమ కతును, 

పాండు. 282, చా. 2.21, 

చూ. _పాంజదువులం, తోక జాడించు 
భూ, తొలిచదువులు, | పాణిపోవు. 

తోక ఆడించు 

తెదిపినబారి యదుట కలి 

యసనివాడు తెరివిని వఐిల౫ 

బెటు. 
లు 

66 య న ఫఘునాంతస్వాథ్వాయి. 

ఆయన దగ్గరికి పోయి నీవు మంతం 

చెప్పా వంఆజు అన్నీ ఆపనంరాతే నని 

చెవులు వమూసనుకోంటూాడు. తెలిసి నవాడి 

దగిర తోక ఆడి సే యేం లాభం?” వా, 

తోక కోసి సున్నము పెట్టు 
లు 

జేయు, వాసి ఆదాన 
అయా 

చెప్పా. 

“ఆక్క డికి పోయి నువ్వు అదీ యిదీ 

ఆన్నా వంెకు తోక కోనీ సున్నం సెట్టి 

పంపిస్తారు, జా(గత త? 

““వాల్లి ఇంట్లో మర్యాదగా ఉన్నావా 

సే, "అదీ యిదీ చేశావా? తోక కోనీ 
జాడ తాట? 

ఖా 

చా, సున్నం 

తోక గుంజ 

ఆదోకవ ల యేర్పడిన 
_స్తంభము, 

(బాన్ . 

తోకచిచ్చు 

నిహృంటించిన కీడకల వరుస, 

“నలుగురూ జేరేనరికి ఆ దొంగ తోక 

జూడించాడు.ి? చొ 

తా. తోక రూడిం-చచు, 

తోక తెగగోయు 

అవవూనించు, ఇకా స్త్రి చ్ేసి 

వంవించు, 

“ఇటూ గ చేనుంయు వాడికి తోక తెగ 

గోసీ పంపిస్తాను.” వాం 

తోక తెగిన నక్క 
అవమానవడి తేడా నష్ట వడి 

డాని కేదో లాభ మని 

వ్యాఖ్యానించే జ తులమాారి, 

తన తోక తెగిపోగా ఒక 
నక్క. తోక “తెంచుకోవడం 
లాభ కారి అని తన గుంపులో 

[(వచారము చేసిన దని ఒక 

కథ, దానివై వచ్చినవలుకు 

బుడి, 

తోక (తెంచుకొని పారిపోవు 

ముందు వెనుక చూడక పరు 

ఎత్తు, 

అునలు (పాణం వోవడంకలు 



తోక_తోగ 

పారిపోను అనుట. 

ఇలాంటిదే ఉచ్చులు తెంచు 

కొసని పారిపోవు. 

తోకపీకుడుగాడు 
వ్వ వహాోరమును ఆతా 

తెములసిక నాసన్చేవానివట్ల 

ఉవయోాగించే వలుకుబడి. 

డౌన్. 

వెనువెంట తిరిగేవాడు. 

తోక మడచు 
పాటిపోవు. 

“నలుగురూ చేరేసరికి ఆ దొంగ తోక 

మడి-చినాడు,. 

తోక ముడుచుకొని 

gy రె_త్తకుండా. 

కవాడు నాలుగూ అనేసరికి తోక 

గం! 4 

ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు వా, 

తోక త్తు 

పాతిపోవు. 

తోకౌస 
వెంట తీసికొని, తోడుకొని, 

పాండు. 2.180, 

తోకొను 

తోడొ్కొ-ను. 

““ఆమాత్వ్యుని మద నుం దోకొనుచుం 

బురమునకు ౧ జనుణించి.'? 

జె మి, 8.117. 

తోగదోచు 

(వత్యతు. మగు, 

క కావా అంగు పదతీణంబు తీ లీల 

184 

తోక తెగినా వరవా తే దని 

తోచ_..._.తోట 

దోర దోంచెనో చ(కి యని నార 

దుండు నటింప” కక. 2.56. 

తోచనిచెతలు 

వనికి మాలిన వనులు, 

భాస్క_ర. 70, 

తోచిగాడు 
బర రకమైన డేగ, 

కకశాభ దూలం నొకమేుటి వూచేటి 

చెలికి బేల దోలి ఆకొనె నొక 

తో.-చిగాండు.? స్వా. 4.55, 

eo 

మోకు నచ్చినరీతిగా, 

““శాప్పవలనిన దంతా చెప్పాను. మికు 

తోచినట్టు చేయం డి. 

నింహా. నార, 71. 

తోటకాపు 

తోటమాలి, 

శర్మ 

తోటకూర 

ఒక రకమైన కూూ-రాకు. 

లల్ల తోటకూర, వెరగు 

తోటకూర, చిలుక తోట 

కరా ర, కొయ్యతోటకూర 

యిందులో రకాలు, 

వ్నం శకం. 8.8, 

తోటపోక 

రిక రకయమిెన పోక, 
వ్ 

కరం 

తోటమాలి 

తోటకు కావలి  కాయువాడు, 
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తోటమాలె 
రూ, తోటమాలి, 

తోటవాడు 

తోటమాలి. 

“కోరి త్రోంటవాండు కనుమ సఫలం 

బులు, కోయానట్లు...?? 
భార, కాం 2.800. 

తోటువోయిన కన్ను 

తొఅవోయిన కన్ను. 
ఈ 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 108. 

తోడంటు 

చేమిరి, సహాయము, 

“6త్రడ్తికేటికర్ముము తోడంటు.ి 

తాళ్ళ, సం. 8.50, 

తోడికోడలు 

భర్త సోదరుని భార్య, 

నెష, 7.9. ' 

తోడిజో డగు 

నమూన మగు, 

కాశి, 2,70. 

తోడిజోడు 
సమాన మయినది, 

“| క్రీడావరావాంబు తో డిజోడు.ి? 

(క్రీడా. సు. 70. 

తోడి తెచ్చు 

తోడ్కొ-ని వచ్చు, 

““ఈరుభ కి నందజ నొగిం దోడి, 
తేర,?? 

రంగ, రా, బాల, పు, 154, పం 

....తోడిదే లోకము 

అడే సరం వాకా అన్నట్లు, 

ర కే 

“లేోలలోచనతోడిదే లోక మాయొం? 
రాధి. క ఆ, 

' తోడిదొంగ లగు 

తవ్వుడువసిలో భాగ సారము 

అగు, 

' “ఇంక నేమియు, ననకుండు నాతోడి 

దొంగ లెతిరి మూరుజొటలి 

(పభా, 5.80, 

తోడినీడ 

1. విడువక వెన్నంటి యుండు 

“నెణి లేక నీతోడినీడ యె గాడయనాడి, 

పరంగిన న న్నింత యెరవు సేసి.” 

| 

| 
| 

| 

నడి. 

+ నం, రీ. 128. 

ఏ, నహాోయ మనది, 

తోడిపొత్తు 

భార. ఆది, 2.21. 

తోడి ముచ్చులు 

తోడుదొంగలు, 

“ముల్లోకములకో డెందము ము ల్లగు 

దకకంఠుతోోడి (ముచ్చుల రగుటక్ ఎ? 

భాస. స్ట. 818, 
తవవానినుంనాల యా ల. దానన కానా రా దడా ాకాదాయలనాదా.. దల 

తోడియల్లుడు 

వడకుడు, 
రవ 

ఆం, న 47, 

చూ. తోడికోడలు లాంటిది, 

' తోడివాడు 

| నమానుడు, 
| “తోడివారలు నవ్య...’ 

పాండు, 5.86, 
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తోడుకొను 
1. విలుచుకొను, 

“భలం గవలభున్ , (బముద మె లర్చం 

దోడుకొనిఎ” రుక్కాం. 8.188. 

చూ. తోకొను, 

౨, ఎక్కువ బాధ నొందు, 

కన్యా (పాణాలు తోడుకొని పోతు 

న్నవి.”” వొ, 

ఏ, తోడు వెటినపాలు గడ 
6 ot 

కటి వరు గగ, 
se) 

శర. 

తోడుచల 
ne) 

పాలు తోడుకొనుటకై_ "పెట్టు 

చేబంరి, 

శ, ర 

తోడుజోడు 

నవాచరము, మి(తము. 

ఖీము. 1.8]. 

తోడుదొంగలు 

వాళ్ళి దరూ కలిసి ఆ చెడువని 

చేసినారు అనువట్ల ఉవరళా 

గంచే వలుకుబడి. 

(గాంధికంలో తోడి అని విన 

వస్తుంది, 

ఇద్ద అంను తోడిదొాంగ ల యింక 
మరుని, కేమి లంచఆబు లిత్తురో 

యొజణఅుం6రగ రాదు.” 

రాధా, 1.18. 

కనను దణిమితి రిక “నేమియు నన 

కండు నాతోడిదొంగ తలెతిరి 

మోూరున్ ఎ) (పథాం 5.80. 

“కాయకు నుటంచు నిద్దలు కాడి 

తోడి. దొంగ లె పోయి రా గోప 

' చలవ దుడుగా వయ 

నూరుకడకు.”?” దళావ, బల. 812, పే, 

చూ. తోడిదొంగ లగు, 

తోడు దొన 

నహాయవము, జం, 

కాల దుమ్మ్హూర మెన యీాజన్నము 

నకల, దోడుదొన యొన చుటంబు 

దొరక కొట్టు, -జీవకీనూతి (తిభువనాధి 
పుండు తాన, యొతింగి సాధింపకన్న 

స్ డేటు "కుట్లు 2? జె మిని. 1.105. 

65త్రో డ్రుదొ న లేని యప్పటి, (క్రీడి 
కొల౭ది యర్ బధిప! కినియక విను 

"వుందో డె దా నెదురుట గడుల గీడు 

ఎడ గెలు పరిది 

నుమా 1” భార. ఊఉ, 8.840. 

తోడు దొన యగు 

తోడువనీడ యగు, 
క“బాల దుహ్కు_ర మెనయీోా జన్న ము 

నకుల, దోడు దొన యెనచుట్ట ంబు.? 

జమి, 1 

చూ, తోడువొన, 

తోడునీడ 
నహోయము, విడనితోడు. 

“పని పూనెదనీ కృప తోడునీడణక ౨) 
రాధా. 2.89. 

““నాతోడునీడ వై నను జిన్న పెద్దగా, 

'నవరింపు మూ చూపు జూజుచనాటెటి) 

ఊఉ. సారి, 5.92. 

“ఏడుగడయు నీవ యొ-చటికి నరిగిన, 
నికు నేను దోడినిడం బోలి, తగిలి వచ్చు 

చాన దయతోడ నను గొని, పొమ్ము 
పోక చూ+డ'6 బోలబేని.ఎ) 

దశకు, 11.15, 

తోడుపడు 

నహాయవడు, 
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“గర మానుతణిం దోడుపడ వచ్చుగతిం 

-శలితోయ గరమూలజద్యుతులు 

'సాలోోలి 

పాండు, 2.127. 

తోడు 2 వ 
వేబురి పెటు, 

లు 

తోడుబాలు 

పాలువితకడానికి ముందు 

పాతలో ఆరఈతుకొ న. విర 

వట్టి పాత్రలో పాలు వితు 

కుటు నం వదాయము కాదు, 

తోడుటోతు 
తోడుదొంగ వంటిది. 

మాటా. 87/. 

తోడుబోతు చేయు 
మం(తాల ద్యా రా ఎభుటి 

వారికి కీడు కలిగించు. 

ఆభిచారిక కియ మోయు, 

"“రాయలనీవులో వాడుకలో-- 

“వాడు ముం (త గాణ్ణై నా 

తోడుబోతు చేయించినాడు, 

అందువల్ల నే వాడె కాళ్లూ 

చేతులూ వఉవోయనసి, 

చూ, చేతుబడి చేయు, చెజుపు చేయు, 

తోడు వచ్చు 
నహాయ మగు, 

విజయ. నెం.638. 

తొడువెట్లు 

తోడు గా చేయు, 

వంపు, 

"వెంట 

అలన వా పా లాటా చునతు కరాలు అభ శానా దారా నలం. శా బారం నవా దానా 

rm rw లట 

| 

౬6 - ఇద్దఆం శిష్యులం దోడు పెట్టి. 39 

మీన, శకరం్ 5.75. 

తోడువోవు 
1. వెడలుటలో సాయ మగు, 

వేం. పంచ, 1.471]. 

౨. నమూన ముగు, 

“రాతికి డోడువోయినది రానుతు 

డెందము,”? సాం 257. 

తోడు నూపు 
నహోయ మగ్గు, 

““పచ్చవిలుతుండు విచ్చలవిడిం దన 

కె దువులు ముప్పది రెంటం దోడు 

సూను ననలిి పారి. 2.5్ర్, 

ధన hse (పఖభా పటలంబు 

లకుం దోడు సూపు విద్యుల్ల తాని 

“కాయంబులన..ి 

సుకం 1.277. 

వ వ మ్య 
Mn 9) 

"వెంటనే, 

పాండు. 5.295, 

“వాడు పంపిన మనిషి తోడనే వచ్చి 
నాడు," వొ, 

రా. తోడనే. 

' తోడ్పాటు మేకొను 

నపోయము చేయు, 
“మీరును తో-డ్చాటు మేకొనవలయు.? 
రంగ. రొ శత్రాల, సు 20. పుం జ్ 7, 

తో తెచ్చు 

తోడి తెచ్చు, 

6ళచ్వూాాకర్రందడల(6 దో "తము, 

వర. రా, ఆర, పు. 210. పం క్ 18, 

.తో పడు 

ఆ ఒకరు కారణంగా కష్టవడు, 
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“వరహిజను లింత పడుదుశే వీనిచేత.”” | త్రోబ్సుటువు 
నెపష, 2.128... సోదరి 

“ఆమెతో ఎవరు పడతారు పోదూ.) ' 
నొ తోడ బుట్టినది, 

“వానితో పడ లేము అబ్బా! వా. పాండు, 1.2, 

తోదోపాడు 
ఒకరి నొకరు తోనుకొను, 

చూ, తోదోపు లాడు. 

తోదోపు లాడు 
““తోదోపు లాడు చుం 

యంత.) 

వొలంగక 

ద్వి. పరమ. 8.166. పు, 

చూ. తోదోపాడు. 

తోనికాడు 

ముగజేగ, 

ఆం. ఫె, ద్వె. 90. 

తోవ రెగగొట్టు 

నలగ గొట్టు, 

“వాళ తోటలో ఆడుగు పటా వంెటీ 
ట్ ౬ 

తోప శేగ గొట్టు తారు. జాూ(గత్త? వా. 

.... తోపాటు 

సహో, 

“తనపుతు తోపాటు చనువా లాసం 
గుచు, గూరిమితోం బెంచెం గొన్ని 

'నాళ్లుఎి (బవ్మా. 2.290. 

తోపుటంగి 

ఒక రకమైన రవిక, 

ముడి వేసుకొనునది కాక డి౫ 

-వేసుకొనునది కావచ్చును, 

“గుబ్బ చన్లట్లునం దోంపుటంగి తొడిగి, అనదు అత అనేలా 

(క్రీడా. పు, 98. | 

కోబుట్టినవాడు 

సోదరుడు, 

భార. ఆది, 6.197. 

ఇదె కొన్ని. వాంతాల్లో రది 

వగా నేటికీ వాడుకలో 

ఉన్నది, 

“పండుగకు మా తోబుట్టువులను 

కూ కా పిల వాల్సి డఊాంటుంది,”? వొ 

తోమాలిక 

తోవూల, పూలమాల, 
వెజెం 2.141. 

తేమాలియ 

వనమాాలు, 

పాండు. 2.20, 

రూ. తోమాల, 

తోమాలె 
చూ. తోమాలియ, 

““బాహుమధభ్యంబునం, బవడంప్రుం జివు 

శులల, బచ్చలతో మా ల యచ్చు 

పటీచి,?? నావ. 8.112, 
తప వదలి పెట్టు 

విసు గ _ల్సించి వదలు, 

“వాడు తగులుకుం కీ వదలడు. తోమి 
వదిలి పెడ తాడు,” 

తోరణ కట్టు 

1. తోరణము కట్టు, 

“తమ చూడ్కులు తొలుతగ నీలో 

త్పలముల6 దోరణకట్టన్ ౨” 

కళా, 53,56, 

వడొ నా శుభకార్యాలు జరిగి 
లా 

నవహ్వడు పూలతో, ఆకులతో 

కాన. 



తోఠ_...తోలి 1839 తోలు.__తోసి 

ర క కట్టడ 6 అల 

వాటు. అందుమె 'వచ్చినది. 
గా 

wa వరుస కట్టు, 

కదల మారా న్వేషిదిర్హ్య లోచన దీ ప్రి, 

గణము చేల దోరణకట్లి కట్టి. 39 

మను, లి.రిరి. 

తోరహ త్రము 

ఒక "రకమైన మల్ల బంధము, 

Nea దన కాదవిన తోర 

హా, త్తము సమ్ (చేయక. aa 

భార. విరా, 2.15, 

తోరమహాత్తి తించు 

తృప్తి పాందించు. 

“పాండురంగ ండు భి కి కల్ప(దు లీల, 

న్్ దోరవా త్ర్తించు నింతెం” 

పాండు. 2.28. 

తోరహా త్తులుగా 
నవ్చుడెగా, 

- =, తూ-చితంబుల్ కు తోర 

జా, es గార్సి..- 

రావా, లె.1ర్. 

తోలాడు 
తణటుము, 

తళ ,తోలా ఆం గొన్ని శార్హ్రూూలము 

లను,” మ్, శకం. 2. 15. 

తోలి తొపుజ వెట్టు 

తటుము, తన్ని తగల వేయు, 

దచొంగలదోలు అన్న వాడుక 

వదం దీనికి దగ్గఅగా ఉన్నది. 

ళ్ళ తిదయుం దానవసెన్యంబు మొ అం 

'లేక్క యొప్పి తప్పిన నిర్వరయోధ వరల6ం, 

దోలి తోొవ్పర వెట్ర నిం|ధుండు నిలిచె, 

బవరమున నొక్ళరుండు. -నేందుపల్లు 

వోలెం? ఊ. హారి, ] తత్, 

66క్చిర్రినాని. తోలి తొొప్పరలం చెళ్లు 

ననంగుండు పాంథలోకముకొ,*? 

నానిం, 2.74. 

దిక్కు జీరుగం గాలు నింవాపోతక 

ములం దోలి తొప్పఅలాడు. (గోలు 

శా 222 ఇక ప్రులులు.?? శం. 

తోలు ఒలిచెసాను 
కా 

ఒక తెట్టు, 

““ఆఅది యిదీ అన్నా వంెకు తోలు ఒలి 

చేసాను. జాగ తం? కా 

తోలు తీయకనే తొనలు మింగే 

వాడు 

హు 

వనసనవండు తోలు తీయ 

కుండా తొలలు తినడ మన్నది 

అసాధ్యం. ఆంత తిండిపో 

తనుటు, 

కకవాడ్రికి ఆప్పగి సే తిరిగి రావడం 

ఒకటా? తోలు తీయకెనే తొనలు 

మిం గేవాడు వాడుల” రౌ 

తోలు తప్పటములు 
చర్శవాద్యములు, తచ్చ 

టలు, డవమ్రాలు, 

“6ఆజాఫఘనకపాలంబు, దోలు దప్పు 

టముల లీల విన్నింపి? 

పండితా, (పథ, వాద. పుట, 705, 

తోసిరా జను 
తిరన్క-ఒరించు, 

చదరంగండ్వారా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 



(త ౦వీ-_...._తప్వీ 140 ' హ్ ప 

“కలికి ముఖారపవింద నుల కల్వలరా 

యని దోనిరా జనుకొలి” 

విజ, 1.87. 

(తంపి వెటు 
డం 

1. మంట వేయుటకు ముందు 

పుడకలు చెట్టు, 

కకత నలం (దంపివెట్లి హృదయం బను 

కాంగున యాగవాసన్యాభఖ్యాసపు న్రు 

గా౭చుటకు 4?’ 

ఉం. హారి, 41,85, 

౨, తగవు చెట్టు 

ఇచే అర్ధంలోనే పుల్ల లు ఇెట్టు 

అజ ఆకల తో 

ఆఅంటారసి, 

“వాడికీ విడికీ తంపులు సెట్టి తమో సా 

చూడడం విడిపనిఎ) వా. 

“వాడు పుల్లలు "పెిట్రడంవల్ల "నే యో 

వ్యవహారం యిలా తయా రైంది.?? వా, 

తవుకోల 

"నేలను తవ్వుట కువయోగించే | 

ఒక రక మైన పనిముట్లు, 

త్త ల 

అందటం ఇమ అంద తాన. చం మా అమ. కాము అవుత అంప తనా 

(తకవ్యటములు సెట్టు 

(తవ్వి పాదులు చేయు. 

“6 తవ్వటంబుల తతిం (దవ్వటంబులు 

వెట్టుం? కళా. 4,79. 

హలా. తవ్వకములు, 

[తవ్వితండంబు అగు 

ఎక్కీ తొక్క, 

మిక్కిలి అగప, 

“తవ్వి తండంబు © నివ్వటిల్లు 

తెక్క_ కు 

కాకా 2.50. | 

క ద పపము స వ వ స మ మప ద మ నామ 

హొ 

(తవ్వితండ మగు 
అధిక ముగు, 

నవముద్గముగా ఈండు, 

ఈళయెండి వెండి (తవ్వి తండంబజు-గాలిి? 

పాండు. 4.208, 

(తవ్వితండముగా 

పిసారంగా, అనంఖ్య్యాక ౦గా, 

“es దవ్వితండము గొని యమర 

విభోని, కరుణ ముందర విడిచి విక 

మము మెఅుసిలి) నృనీం, 2.117. 

*_ ..తిలకావనీరుజా 6,బుఅఉజ'నం (దవ్వి 

తండములు పుపష్పుము లున్నవి) 

విక, న్,తిర్, 

(తమి తల కెత్తు 

కు౭౨ి?గ కెటు, 

“నాకు వాడు (తవ్వి తల కెతిన 

జే ముందె ర్జ 9 ళ్, 

(తవ్వుకోల 
గుదలి, 

య 
చూ, (తవుకోల, 

త స్తరులు "సేయు 

ఆ మూ టూ అయా నూ టూ 

చెవ్వతూ కాల ఇషేవము 
జేయు, 

“రుక్మిణీ సత్యభామ లిరువురుం గదిసి, 
న్ లా లిదం-చచు. (ద_సరులు 

“సేయ” జమి,. తి.51. 

త్యాగధర్రిజ మెత్తించు 

ఎవ కనా వచ్చి య్ మడిగినా 

చే నిత్తు ననుటకు గురుతుగా 

పూర్వం ఒక జండా ఎ త్తే 

వారం "కావచ్చును, ఆందు మె 
డ్ 



(తాగు... (తాట (తాటి... | తౌడు 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

టిడే కోటికి వడాత్తు, 
కతా భధ ్య0జు చె తించి సృువూాగ్గత 

యాచకల కీళ్వురార్పణ మనుచున్ ఎ” 
కుక, 3.58, . 

వాడుకలో నిరననసూ-చ 

కంగా... ఏమోా  యివంవని 

చాస్న్వి. “పెడు మహా త్వా” 

ధ్వజం రా” అంటారు, 

కాకున్రను బట్టీ, సందర్భాన్ని 

బుట్టి ఇలాంటి నిరనన మిగత 

మంచి వడాలకు సాధించడం 

వాడుకలో ఉన్నది, 

“అమ్మా! వాడు దానకర్టుడు 135 మా 

తాగు తలపోసికొను 

తనివి తీరా అనుభవించు, 

“| తాగు తల బోని క్షా మ్మ ని వేళ 

వారున, కిచచ్చె.? విజయ, తి,న్ి. 

[(తాటికుక్కాలు 

నిందలో - జందెం వేను 

కున్నా శే కాని కుక్క-లవంటి 

వా రని అనుటలో - Sa 

కాలు, 

పండితా. ద్వితీ. మహీ. పుట, 1586, 

చూ, _తాటిమాలలు, 

తాటిగటు బోయ 
se) 

దె్భజరూవథారి యగు కీరా 

తుడు. ఇక్కడ : 

(తాడు = యచోవఏీతము., 
పాండు. 8.68. 

“యూ, (ఆాటిమాలలు, 

మంగ ళనూ త వభావము, 

వాడుకలో - “ఆమె మాంగల్య 

బలంవల్ల నే ఆము భర్త జా 

గసన్నా డు" అనువట్ల అత క 

డింకౌ బతికి ఆన్నా రంకు 

ఆ మె (తా ఓ మహా మి 

జఆంటారం, 

రమా ౦ లా నికి బదులు 

వసుపు తౌడు క్ ట్టు కొనుట 

వ న్న్న వరాలలో నేటికీ 
ap) 

ఆఇనూ రంగా య్ న్న్న దె, 

ఇక్క-డ : 

(తొడు సక మాంగల్యం. 

నంటి కీపాటి నీవు నా తాటిమహివము, 
నింటి కేతేరం జల లగా గంటి నింక? 

సుక. 2,054, 

కాటిమాలలు 
నిండాపూర్వక ౦గా (చాహ్మా 

బజబులను అనువూట. యజచోవ 
వ 

క్తం ఈన్నా మాలలవంటి 

వా రనుటు, 

““మాలండే _ ఈతని మౌ ల డక 

(తాటి మాలలు భువిం బచ్చిమాలలు 

గాక? బన. 7.158 పుట. 

తాడు 'తెంచు 

మిక్కి-ల బాధించు, 

“వాణి ఎరక్కా వెంట తీసికెళాను, 
ది 

నా తాడు తెంచేశా డనుకో.ి వాం 

_తాడుబాఆణు 



(_ఆ౮ాడా......._తాణ త 
“తానకాపరాభముల కంతేంబు గల, 

తాడు బాజెడు చౌష్ట్యంబు రవులు 

కతన. (కీనివా, 5.97. 

(తాడు లేదు బొంగరము లేదు 
ఏమి తే దనుట, 

కళవ్దాడికి తాడూ లేదు. బొంగరం 

లేదు, వా డెక్కు_ డుంెటే సేం? ఏం 

వచే సే "నేం ఇ 

[తాడువడు 

బలహీన మగు (కౌడువ లె 

శుక నన్న మగు, 

పాథ్రోధివల భు పాళవల్సిమతల్సి, 
దర్ప ంబు దిగంచావి (కాడువడియి. 99 

ళా 

భీమ. 4.107. 

(తాడువారు 

ని వ్వైరవడు, 

దక్షు న్చి (తాడువారి యవ్వారిజాటీ. ౨? 

పాణి. 6.61. 

(తాడు వెటు 
A) 

వశునులు మొదలయినవానికి 

(తౌడు మెడకు కటు, 
లు 

కమి ౦ దండు బనవని మెడం దాడు 

చెట్ల. బస. పు, 146. 

(తాడు వోయు 

“మెడకు (తాడు కటు, 
6 

కనడిమివాని మెడ (తాడువోనసీ 

య మ్మెద.?? వారి. వూ. 2.40. 

(తాణకొెది 
౧ 

బలముక్ డై | 

వాని ఒంటిలో (తాణ "లేదు 

అన్న చోటులోని *|తాణ” 

వంటిదే యిక్కాడి “(కాణి 

కూడ, 

“ముల తా డని గట్టినట్టివా, రతిరి 

మ పరు లెక్కు_డి వేడుక 

అంచు. కుక, 2.4. 

(తాసున తూచినట్టు 
౧౧ 

చక్క. నగనముగా, 
Et లా,క్కు_౦త౫ “నీలం గకాలె 

దనుజాక్ళతి తాసునం దూంప భూత 

ముల్ 4”? ఈ. హారి, 1.176. 

(తాసున బెట్లు 
ర 

తూచు, నమానము చేయు, 

66చ్వేదిన్తిధరముల6 బోల్పంబ టగనుద 

(గప్రుమార్రూల కిద అందు ని,షురరభ 

'సంబు కౌెౌరగము పటుత్వము (తాను సున 

బెట్టిన ట్లగున్. భారి శల్య. 1.176. 

(తిక రణ శుద్దిగా 

మనస్ఫూ_ర్తిగా; మన సా, 

వాచా, కరుణా అనుటకు, 

క చెవ్తున్నాను, స్ “కేం 

ఫరవా లేదు, వెళు. 

(తికోణము 

ఆడుశుణి, 

ఈ వదమున కీ అర్థము ఒక్క- 
తెలుగులోనే వ్యవహారంలో 

ఉన్నది, 

అరె 4 

చంద, ఓ ప 

శ్ అ అట త్వ్వాష్ట్రపు మని 

దధ వోకు, 

చా, త్వామ్ట్రండు, 

త్వాష్టుండు 

వ దికవదిభావు, 
అకా $ 
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“విశ్వరూవో వై త్వాష్ట్రః | 

పురోహితో వానా 

వూనీత్ ” అను వుంత భాగం 

పురోహితుడు అని అలవా 

ఉయినదె. 

గుడిమణియము లాగే పొరో 

పాత్యం కాడా తరువాతి 

కాలంలో చాలా నీచంగా 

చమూాడబడినది, వనికి మాలిన 

వాడు అన్న కలా అలా 

అులవా శునదు, 

“కవాడు ఒటి త్వాష్టుండు. వాణి పటు 
అం ళా £౯3 SAD) 

కోంేకు ఏ మవుతుంది 2? శె ల 

(తిపారి 

వదము, (కమము, నంహిత 

లను చదువుకొన్న వాడు, 

[తిప్పు కొలుపు 

కలచు, 

“ఇ తెఆంగు నూ హృదయము (దిప్ఫు 

క్రొల్పె...?’ దళ. 10.156. 

[(తిప్పుడుగాను 

మీరును, 

66. __జటాటవికా [దిష్వుడుగొన్న నిర్భర 

నదిముణి...”) శేష. 4.209. 

(తిహ్సు( తాడు 

క వము తాడు. 

శ ఆ 

af 

(తిప్ఫుల బెట్టు 

తివ్నలు చెటు, కషుమెటు, 
ర లు లు 

చిక్కులు పట్టు. 

పలవన నట యదాయలలు.. సాలా లనానాలాానతనా లూనా వానా నానాలాలం దా ద ాతాాలాదాలననాముపాపాకు ఇవాల చనునాలవావామనా చాలు... ఇలా ఈనవిలురలతాలలానా డా. అలా. 

న. 

ఇటే నేటి వాడుకలో తివ్చలు 

ఇకము అయినది కావచ్చును, 
లు 

““హారుం (దెప్పుల6 జటి మనోజా6 
అం 

డుబ్బ లగాన్ ౨? కమా, 5,4. 

_తిప్పులాడు 

కక పల్మ లు మేహ ము (తిప్పు 

లాజెడిన్ ఎ” వాం" 6.248, 

2. వగల పోవు, 

6 6 ర్వ పేల మహా తిష్పులాడుతూ వుంది,”? 

నామ 

తిప్తులు వెటు (తిప్పులు వెట్టు 
చిక్కులు చెట్టు, 

“| తిప్పులు వెట్టుచుం బాలం, నిప్పులు 

దెదంజలుబాణానికరంబుల చే.”? 
ళం 

రుక్మాం. 8.96. 

(తమ్మరీడు 

తిరుగుబోతు, 
పాండు, 4.171. 

(తివటించు 

మూడు భాగములుగా చేయు 

(కుమారనంభ్వం టివ్పణి) 

“క _ _ పలక ఘటించి మెటుం గిడి (తివ 

టిం-చి తిటంబు కొలందికిం జచ్చి...?? 
లు 

కుమా. 5.116, 

(తి శుదిగ 
ది 

(తికరణశుద్దిగా, 
ధ్ 

6 __(తిళుదిగ నము భారతీ 1 మ స శ్రే 
పోతన "చాటువు. 

యా, (తెకరణకుది-గా, 
ణి 
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తుంగుడువడు జరుగుతుంది. అందువై 

వ చల్లారు, శాంతించు. వచ్చున పలుకుబడి, 

ళ్ “సత్కు_నుల (తుప్పు ఢడుల్వూవ సంత 

ధూమధ్వజా BT త] న్ ll 
వడు సేం) భాగ. 9 స్కృ_ం౦. 551... త పక ల. 

౨, నశించు, (కుప్పు 
ఉవయోాగములో వతేకపోను. 

““కాలదండము (తుప్పు వను.) 
రుక్మాం, 2.47, 

“తండి 'సద్దుణ సము ద యామ (దుంగుడు 

వడ మెలగు పుత్రుండు కీ్ానుండు. . .? 

మార్క, 2.840. 

(తు బైలు గట్టు 

la చుట్టలు చుట్టుకొను. 

“కతు క్రైలు గటి నిదిలు మరుద్భుగ ధీళ 

కోొలంబు మేల్క_నన్. 99 

పాండు. 5.249. 

౨, ఉండలు కట్టు, 

కకగోధుమపిండి చిసిరిం-చి చాలారోజులు 

చూ (తుప్పు డుల్పు, 

(తుళ్ల గింతలు చెటు 
అటా. €ం 

1. దునుకు, 

భో, 5.19. 

FA వ్యాపించు, 

“6 తుళ్ళగింతలు చెట్టు తొడలదీ వ్రుల 

తోన, తు. ల చాక 

శావడంవల్ల వీండంతా తుశ్టు గట్టింది” ₹ింపలి) విక, 8.88, 

shares శ డచు 
చూ. ఉండలు గటు. | ర్ 

తువ హ్ పాగ రణాచు, 
CU ప్పుడు రాలదు తురగములం జంపీ యాతని (తు 

చెక్కు. చెదర లే దనుట, 

కరకట్ట తురగర థధ్వజాలి నొక తుప్పుడు 

““మలయుదంబున మారుతాత్మజుని, 

(తు ళ్ళడం చెద ! మారు తొలల6గల్డ6గలం 

రాలదు మమ్ము బిల్సి చే, పురి “నవం | జూడు౭ండు.? ద్విపం జగ, 205, 

గింపుం డన్న నృపపుంగవ ! వచ్చితి తుళి పడు 

"వేము నావుడున్ ఎ) é యా 

అదెరివడు; ముండివడు, 

““స్మాటక దురోషభనుల డా మెయిం 

దాం (దుళ్లీ పడక యవుం -గా కనిఎి? 

భార, శల్య. 2.871. 

భార. విరా. 5.289. | 

(తుప్పు డుల్చు 

ఈఆపయోగములోనికి తెచ్చు, 

ఏై నా ఉవయోగించన వడు 

అది తువూ వడుతుంది, 

దానిని వాడుకొొనవలసినవహ్వూడు 

ఆ తువ్యను తొలగించడం 

(తుళు 
ఉం 

గర్వించు, మిడిసి వడు 

“6 తుళుచు నున్నావు దుషశుతుంద ,)? 
గగ రు 5 

జ 

ఏవ తం దెబ్బ తగుల లేదు, శ్లడంచె.? కర, భ్ష్ము. 8.281. 

ఫల. ఫు, 48, 



న 145 Ee క _-— 1 క్కు 

నన. 

(తుష్షపిండి 

అమ్మవారు వోసినవుడు పోలే 

రమ్మాకు కొతి వకు బిండి, 
ఇ స) 

శ, ర, 

(తుళ్షటోతు 
aa) 

మాగరుబోతు, 

సార మేమి తఅుగు. జకమునకు.? 

టా. హారి, లి.17. 

( తెక్కో-లుగొను 

చంపు, 

వి. పు. 6.815. 

_తెవ్య నీదు 
ఆవలి గట్టునకు చాటు, 

“6మవమకారనది |తెవ్వ నిందుకరణి ఎ) 

పాండు. న్.80౮5, 

కెళ్ల నేయు 

వడగొట్టు, చావగొట్లు, 

6 తిప్రరంబు" తాకకోలం ళ్ళ చేసిన 

వాండంటలి) నిరంకు. 1.20. 

(తేతాగ్నులు 

ఆపహావనసనీ యము గార 
లల ౨౫) 

వత్యము, దతే.ణాన్ని అను 

నది. 

(తొొక్క_టవపడు 

కవవ 
ee 

(తొకగాటపాటు 

కవముం, 
వ్ 

ఆ కత లాడు 

(తొక్కి-డ్ వడు, 

ద్వి. శ, సా, 2. భా, 72 పుర్ 

21౧ 

పం, 

. ఈతొకగాడ పడు 
కవవడు, 

వూ, 

' తొక్కిన చోటులు _(తొక్య్కాక 

అన్ని చోట్ల -౭టమకచో టని 

"లేకుండ - తిరిగి, 

| కతురగము లేంగుదెంచె నవె (తొక్కేేన 

66 తుళ్గుంబోత నీవు తూలిపోం బలికిన, 

న న ల 

బన చు. iD si మము. బబ అలా 

దము ద 

| 

చోటులు (తొక్కా కద్దతిన్ .౨? 
బెమిం 2,15, 

చూ. తొక్కిన గడప (తొక్క_క. 

[(తొకు్కడు కమ్ము 

కడవ [కింద నున్న పలక, 

రాయి, 

ఛా ర్మ 

(తొక్కుడు పె 

(తొకుగాడు వడు 

జననము ర్రములో ఒకరి కొ 

45 కిక్కి_టిసిన మక్కు_వల 
గమియం బొ క్క అ 

(దొక్కుడు వడిరి,?? 

(తొక్కుడు మలక 

నా లె జాని 

రాట్న్న పు పలక, 

“వడి దారము చెవులుం (దొ,క్కు_డు 

నికుు_వల 

చె య్య ec 

పారి. 2.5ప్. 

కాలి(కిందడి 

పలకయుు,”? శుక, 2,420. 

(తొకు్శండువాటు 

తొందర పాటు, 

విజయ, తిం, 

తొక్కు. త కాగ్రాడు 

(తొక్కిడి వడు. 
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“తురగముల్ గజములు (తొక్కు తోపన గొజవని చేయు 
(తెక్క్మా_డయ, నద నని సపెంబడి నటి 
న లు శంక అటూ యిటూ కాకుండా 

(తొక్కు లాడు చేయు; అటు నిటు (తివ్వూ, 

తొందరవడు కొఆఅుప్ని అటు ఆన్న వాడు 

వాడు “పిండి కావా లని మహో ఐఇటువానికి మినరి వేయడం, 

తొక్కు. లాడుతున్నాడు.? వా, ఇటు వాడు తిరిగి అటు వినరి 

[తొక్కుడుబిల్ల వేయడం వ ప్రాచీన మైన 

ఒక రకమైన వీల్ల ల ఆట, [తానో ప ఉత్పవాల 

(తొకుం-డుబటొమ్మ లేనా ఉండుట వై వచ్చిన 

రాట్నములోని ఒక వని వలుకుబడి, 
ముట్టు, ఈఈ. _ఆతండు కలాళిమానఘను. డె 

ఆకుయూరి కేతోవ యం, -చనుమౌోా 

నిం-దినం (దోపనఆ గొలణవిం జేయం 
పుడకయునుం గలుగు రాట్నములు జూాచవిచే (శ్రామ్మఅన్ ౫ 

“ఇ శా నుదచదుక 4? శుక. 2.420. 

న డా, సారి ర5 ఆ, 

(తొకుగడువడు తోపాడు 
చూ, తొక్కు_డుపడు, ప 

(తొక్కువడు ks (తోసికొను 

తొొకు_డువడు “పాడని యుండొరుం (దోపాడి పోతు 

Cs pa సత కతన.”) కవిక. 2.167. 
0 

౨, ,తొళ డు, 
(తోచి పుచ్చు (5 న 

వచనా కావలె నని ఒకరి 

నొకరు తోనుకొని ముందు 

-కేీ్సట "మె వచ్చినది. 
రుడు 

సిర తుము చేయు. 

“పలుకకయె (తోచిపుచ్చినం బిలిచి 

| 

| 

| 

(తొక్కాడు బామ్మ యానుం (దిప్పుడు, 

వీలి-చ నోరు నొచ్చి “పె లక్క రం 

గని. జూవ్నాని. 4.42. |; “వేడుక నీక కాని మణి వే టొొక 

తోదోపులాడు యింతికి 'లేజెి...[తో, పాడాద వేల.) 

ఒకరి నొకరు [తోసికొను, పారి. 8.16, 
లో అను ద్వి. క. సా. 1. భా, 22 ఫు. 7 వం, | [తోపుడు పెట్టు 

_తోవడు చితికతో నునుపు చేయు. 

తోపుడు బడు, నః 

sos యిరఠరులు పటాపం-చ ల్ (తోపు _త 'క్కె-ళ్ళువాజు 

పాఖె., స్వా. కి, లస్ట్ (తోవిడివల్ల ఒకరికా భకర 
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తెక్క_కొనురీతిగా వరు 

-వెత్తుచు పోవు, 
పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 862. 

(తోపు ,తోపాడు 

1. ఒకరి నొకరు (తోసికొ 
“బోడ లగునెచ్చెలులు జీరాడు సి 

సిడిగిలం బడ నెట కేలకుం వం 
e3 

(తో పొడుచు? పారి, 2.535, 

౨ న మ్మ రములో 2ఒకరి 
య 

నొకరు [తోసికొ 
““దుర్గాధిపతు లేమేమ యని (తోపు 

(తోపాడుచు వచు వీచోపు లచ్చమ్ము 

అనకాయుదీగుచ్చమ్ము ల నంతరింప,”? 

మను, 5.71. 

(తోపు.దొక్కి-ళ్ల 
ఒకరినొకరు (తోసికొను 
టలు, 

తోపు దొక్కి-చ్లవాణు 

ఒకరి నొకరు (తోసికొను. 

కండిెతా, పర్వ. 762. 

చూ. (తోపు (తోొక్కి_ళువాటు, 

తోపులాడు 

జన వెక్కు._ వై నమ్రాడు ఒకరి 

నొకరు [తొసుకొంటారు, 
తొక్కి-డి ఎక్కు_వై న దనుట, 
పండితా, ద్వితి. మహి, పుట, రిక. 

(తేపువడు 

సిర్హయ్యము చేయబడు. 
“...పలికిన నప్పలుక (తోపువడ ముని 

పలి కెన్ |“? భార. ఆను, 2.270. 

మార్క... ర,కు1. 

తోపు సేయు 

సిరాక రించు, 

భార, అశం, 1.48, 

భో. 2,86. 

(తోవడు 

మిగులు, 

. మల్ప. 1.85. 

(తవ దప్పు 

అవమార్లమున నడచు, 

SE “రా ప్పడం-చి (తోవల్ 

దప్పి పో “నేల? కా. మో, క.52. 

తోవ పెటు 
ey 

చారి మాపు, 

సారం. 1.107. 

(తోవ బటు 
రై సృ 

వెళ్లి పోవు. 

65 కేవ దురాంరు. డౌ తలారికి “బులావు, 

భగిడికే యనుమాటకుం దలంకి రెడ్డి 

తోడి చారలతో జేని తోవం బ్మ్తు. 5 

కుక, 5-428. 

తోవ లాచు 
అడగించు, 

రా 
““ఆవలం [దోవ లాంచి వెస యాతనపుం 

దను వాగి రేంగం౫గక౯ా.? 

పాండు. 8.104. 

తోవలు గాచు 

వాంచి యుఠడు. 

660౫ ండరావ జీ,వన సేకం౦ 

తి రిడి _తోవం 
క్యాల్సిన.ి? 

(తోవలో ముండు వేయ లేదు 
ఆదాదిని మూసి వేయ లేదు. 

బూాౌానదరిం శు 

గాచి తా నేన్ 

కా, మూ, 8.105. 

ప 
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“మోయన్నం బంపిన (తోవలో ముండ్లు | ““...అట్లురువడి దం,చనమున వెచిన 

జేయ లే దనుములి నతి నభ్కమునం జని మణికంథరుని 

వర, రా, కిష్కి. వు. 414, పం క్తి. 12. | తపోవనభూమిన్.” 

(తోసిన తొంబదిచోట్ల కూలునట్టి 
దుర్భలుడు ఎ దుర్చలురాలు, 

“తోలును నెమ్ములున్ మిగిలి తోనినం 

దొంబదిచోట. గూలువాల డాలిని 
శుడలన్" విడిచి”? కా, మా. 8.158. | దంటగొను 

భతి 

(తోసిరాజు చేయు కలియు, 
“కా దను క6ద్తూదుటుందనమును వలపు నొండొంటి 

' తోడ, దంటగొని [కము నెవు 
కకవాని నాండుగంటల ఉపన్యా సాన్నీ క్ ౮ స్ శ్రి డ్ 

చాల నత 6డు.9” ప శ 4.89. 

వీడు ఒక్కమాటలో తోనీరా స ల. 
జన్నాాడు.”)” కామ దంటపడు 

చూ, తెజఆ-దీరా జను, 

కళా. 85.158. 

దంచ నున్న రోలిపిండి 
కుోదవముగా ఉండునది, 

తాళ్ల, సుం. 11.8. భా 24, 

చూ దంటనగోను, 

[తోసి వేయు (వాన్ 
1. తిరన్కరింయ, గ క 

“తు హి నగిరికన్య యానతిం (దోచి న మ | 
““దంటపో రన౭ందగు ద్వంద్వయయుదము .?? తేని.) కాకీ. 6.219, స్ 

ఆం, భా, ద్వి. 222, “వాడు నేను చెప్పినమాటను ఎప్పుడూ 
తోని చేయడు, నువ్వు వెళ్ళి రా? దంటమాటలు 

చె 

(పొఢ వాక్యములు. 
2. శేను కొట్టివేయు. “ఇట్టి దంటమాటలు నేర్చి తెచట 

“ం్రోర్టులాగో ఆ వేసు (తోసి వేశారు.’ ననుచు...) కళా. 1.21. 

Ch 

దంటుకొను 
దంచనప రాయి 

పూరి కలియ, 
ఫిరంగిగుండు, 

(నే బల్మి చం మి చిమ్మి వై “వితుము 
కళ యహా ఏ నుగ్గులు నేయ మాభ ముని 

గద్య నోరు దంటుకొనంగ “నోలప 

వ్ 
దంచనఫురాయు వో, ప మొనల,’ కదం. ౪415 

య అ 
ద re వెచి న్ యా న గతి రటకు వేనుకొను ఒక బోలు 

గుండు వెల్చినట్లు, కడియము 
nm ఎ కెగిరివోవు. | అజ్యలితోలా అబల వంట దోపిజ 
టను సూచించును, నీడౌెంబుల్ నూలివూ౭దావళ ం,బులు 
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బల్సి 0౦గ పుంజు ౦ చు దండకడియం 

బుల్ ...99 సా. 1.63. 

చూ, దండక డెము,. 

దండక డము 

భూ, దండకడియము. 

దండకము పాడు 
చూ, దండకము విప్పు, 

దండకము విప్పు 

తిటు, ఏకరువు వెట్లు, 
లు లు 

66వ్రమి[టా! దండకం విప్పినట్టు న్నాను. 

ఏమిటి సంగతి ఇ 

దండకవిలియ 

పాత "అక్కల కల్ల, 

CR 

శ ర్మ 

దండకవిలె 

భూ, దండకవిలియ, 

దండకో లగు 

చేయూత యగు, 

అనగా చేయూానుకొను కల్లు జ్, 

అనురీతిగా వచ్చినవలుకుబడే, 

““కరాయి వచ్చినన్ , ని వటు దండకో 

లగుచు నిల్చినం జూలు.’ జెమి, 1.100. 

రూ. దండగో లగు. 

దండగో లగు 

సహాయ మగు, 

“కనీ వటు దండగ్గో లగుచు నిల్చిన 

జూలు నగ స్య్వమూార్చి యె” 

జెమి. 1.100. 

(పాశాంతరము.) 

దండచేరు 

వనుసుులూ మొదలయిన 

నానిని వశము చేసికానుటకై 

ఉవ యోగింవపే తోరము. 

' ““డజచుత 

ఇమా ఎం. ను అపు. స్టా 

“ఆలుగు నేనుంగుకె యలుంగుల 

బూనంగ నేలు యండ నీదండమే 

రుండ ేని.*” చం(చా. 2.48. 

దండ దాపు 

దరిదాపు, ఆధారము, 

నదుణ “సంకిలు౭ డొక్కు 
OO 

డెను దండడాపుగ నిచ్చోట నుండ 

వల ల? 

నల, స్ు 

దండన మస్కా రములు 

సాస్తాంగ దండ వణామూాలు, 

కమా, 7.590. 

' దండ నిల్క_డ 

మల్ల ఈతని ఒకానొక 

"మెలకువ, 

6దండనిల్క_ దడ కదలుదుటు కలయు 

ముత. అ ప ముదలగు వితమ్ము 

లెటింగి.?? 

పబంధ, 75, 

దండవపడు 

1. నమీావించు, 

2, ఎద్దు ముడ్డి మోద ములు 

కోలతో పొడు చుటవలన 

బొప్పిగా ఏర్పడు, 

త్త ర 

దండ పెటు 
eం 

1. కొటు, 
వం 

| “ఈచూచినప్పుడె నిలుపాజు వెచి సరన, 

తావముఠరసఖీమతర గదాదండ మె త్తి, 
దండవా త్రి మనోజాండు దండు, 

నమ్మ హో దేవు నెమ్మది రిమ్మ వొడమ,”?” 

శుక. 2,45తి, 

2 నమస్కరించు, 



దండ... దండి 

దండము సెట్టు 

డానిని పూర్తిగా వదలుకొను. 

“ఒకి” ముందు చేరుట కలదు. 

“ఇక ఆ విషయానికి ఓ దండం పెట్టి 

ఊరుకు న్నాను) 

“దా డేం ఇస్తాడా చేస్తాడాళి దాని 

శో దండం పెట్టి వల్లిపో రా బాబూ 

కామ. 

కాసు. 

దండ యిచ్చు 

చేయి యిచ్చు. 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 299, 

దండాకోరి 

ముండి, 

దండాగొండి 

ముండి, 

దండిగుండె 

కు" దార్యం కలవాడు, 

*అళవాడిది బాలా దండిగుం డో. కాబ్ట్రే 

నీవు అన్ని చేళా వని తెలిసీ దగ్గిరికి వెళ్ల 

గానీ చేరదిశాడు.ల*ి 

దండిచె య్య 

ఆదార మెనది అనుట , 

"కఆభిరికది ఇాలా దండి చెయ్యి, అడగని 

వాడిది పాపం 1%” 

CD 

లౌ 

చా దండి వేయి, 

దండిచేయి 

బాగా ఒకరికి విక్ర అలవా 

టున్న వేయి, 

“ఆకు దండిచేయి అంతా కోడలు 

నచ్చి నతర వాత తగ్గిపోయింది?” Ch 

భూ, దండి-చెయ్యి, 

150 

1 
1 

దండు... దండు 

దండు కదలు 

చాడ వెడలు, 

కకం సర్వసుపర్వ సా(మాజ్యంబ్ము 

7 కొందు నని దండు కదల దలల-చి,”? 

వరావా. 11.122. 

తూ, దండు దలు. 

దండుగ (గొను) తెమ్మను 

జరిమానా ఆడుగు, వది 

మోర మడుగు, 

తచ్పుజై నా చేసినవుడు 

రాజు దండుగ విధించడం అల 

వాటు, దినిమూద వచ్చిన 

వలుకుబడే- “ఆడి వట్టి దండుగ 

వని” - అంెకు ఫలరహితంగా, 

(వ యాజనరహాతంగా, నష్ట 

కరంగా  నేయవలసిన వని 

అనుటు, 

“న్నర మేలెడిదొర చా, చెమ్మదిం న 

లుచు దండుగ(6, ఇ మృ్మనినకా సెటి 

యేడం 'చెచ్చు న్వెజణఅతున్ ఎ) 

భుక, 2.216, 

దండు గదలు 

దండు వెడలు, 

““గానంబు లొనరించుగతిని జూప క్రై, 

ళకాయజుల డజ దండు గదలి యే 
"తంట ద్విప, జగ, 168. 

యా, దండు కదలు, 

దండుగపని 

నష్టకరము, [వయోజన రహీ 
తము, 

““వట్రిదండుగపని కిందుకు దడి-గావు 
రా?) 

CRE 
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దండుగ పెట్టుకొను దండు దిగు 

వరంగా నవవడు, చూ, దండు డిగు, 
ఫర ౬ 1 O° 

“కిడికోన మని పదిరూపాయలు దండగ ' దండుదిదియ 

పెట్టుకున్నాను. ఊ గంతా వెదెకేనా దివపు ము, 

వాడిమువా మెనా కనబడ లేదు.’’వా. | శీ న 
- | పరః 

అనవనరముగా బాధించిన దంజెతు 

దానికి (వతిఫలముగా యిచ్చు. 

భూమి. 

(బాన్. | 

దండు చేయు 

దండెత్తు. 

6ళర్చవ్రా డక దినంబు తమ యిం టియొద్ద 

దలం చికొన్న పూ డొదమవు 

వూనకుండుట యెట్లు 

బూని భరకా 

రా. ఏవి, 2.29. 

వారి6, 

'సంతాపభరము, 

ఛభవానిపతియు, వాసి 

దండు చేసెెనేని.?” 

| 

| 

j 

| 

దండు డిగు 
a 

చీనలతోబాటు ఒక చోట 

బన చేయు, 
“ఇల యొల్లను ముంచి రసాతలంబుపపె, 

విడదియంగ దండు డిగ్గి నసవిద్యుదురు _స్తన 

యిత్ను లో యనన్ .’’ ఆము, 4.128. 

దండుతాణము సేయు 

వదిపాఠలించు, 

6, _ , నరంశా,ల నిరాహారతనుండు చార 
అక “నేలా దండుతాకౌంబు సే యు న 

రసాంమికిం గాక తదావాణక్నతోషపా 

ల్ ప. బన 
వరాసా, 5.6. 

దండుదారది 

“జ న్యము నడుచు బూటు, 
యెలా 

టౌన్ + | 

“కె కొని యింక నియ్యూకవలభుడు, 

నాశకారిపె దండు నడచుచున్నా డు? 

రం. కత కిపి్క్కి_ 0, 219 క్ర 

' దండు పోవు 

దండాతు, 
అజాత 

“ఆ విరబంధుం డంతట, భూవరు వెను 

వెంట దండు పోవుటయు..౨* 

కుక 8.182, 

చూ. దండు కదలు, ఎ తిపోవు, 

దండుబాట 

ఖఘుంటావథము, 

చూ, దండుదారి, 

దండులం జి 

దండుతో వోవ్రు వ్య విచార 

“తగు బజూరి యనంగ దండులం చె) 

ఆం. భా, ద్వి. 127. 

దండు వచ్చు 

యుదమునకు వచ్చు. 
mp 

ఇంటికి బామ్మ (కమ్మరం చెలీ నిలు 

నిన్నిలా సేక్చి వతునో, వంట]ెన దండు 

వచ్చెదవొ వేగమె రా మతి యుల 

యందువో.?? 

రొ కు, 2,585, 
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దండు విడియు 

చీనలతోణూటు ఒకచోట 

విడెయుు, 

బలీం (దుం డకొ్క్శాండ 

దా, 2.56. 

1s 

బన చేయు; 

“జండు కుడెసె 

దండ.” 

2, దండజెత్తు, 

“జ్ఞానకీనాథ యిటు లధ్ద ళా ననుండూ, 

వి త్తవిభువిటిపె దండు విడొస నపుడు) 

ఈ. రా, 5.2, 

దండువు గొను 

అవరాధములు - (జుల్మానా) 

జరిమూనా (గ్రహించు, 

వాడుకలో ఇది దండగ 

అన్నరూవంలో నటికీ నిలిచి 

ఉన్నది. 

“కవల యేకుండు దండువు గొన్నం గడ 

పని.’ 

కాశీ, 7.189, 

“పిన్న “పెద్దలు తప్పు వీసీ వాడితో పది 

వ య దండగ తీశారంి) వు 

దండు వుచ్చు 

దండు వంపు, అద మునక. 

వంపించు, 

“అన్య భూపతులకప దండు 
వుచ్చుడు. బస, 4. 119. 

దండు వెట్టు 

దండించు, దూవించు. 

కణ సగర న్ లగ య్య దండు వెట్రితివొ.”” 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 214, 

దండు వెడలు 

దండెత్తి పోను. 

““చండకతరంబు లే న దురిత ంబుల పె 

దండు వెడలు చ ందంబునం ఇను 

పటు-చు,”? కా, మౌ, 1.142. 

తర కినుక మోజు, విరహిజనము 

లెపి దండు వెడలె నపుడు.” 
& పారి, 2.50. 

దండు వోవు 
జె తయాత వెడలు, 

“దోఠక మండ లేళ్వురుండు 

రాష్ట్ర్రపతుల పెం బడి దండు వోవటలి 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 287, 
రా. దండు పోవు, 

దండు సాటించు 

దండయా(త (పకటించు, 

“వారలు (పియంబునం బని వూని 

వడలి దండు సాటించి తగసవారల కల 

నిటింగిం-చి పుచ్చిన...?? క 

భార, ఉద్యో. 4.136. 

దండెత్తి SR 

దండయా త “వెడలు, 

““ఇనకులాధిప్రుండు దండ తి పోవు 

టయు,?? లం 
రంగ, రా, చాల, సు 

దండెత్తి విడియు 

ముట్టడించు, 

దం చెతి విడి "సె 

8, పం, 12, 

నుద్దంఢడమహీామ,”? 

విజయ. 1 D7. 

దండెపు పీటలు 

గడీల తగుల్చుటకై దం జెకు 

నడుమ (గుచ్చిన రంధము 
గల రెండు పీటలు, 

శ, ర్మ 

దండోరా వేయు 

1, చాటు, 
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కదాని కొక్క్ళ_'సంగతి తెలి సే ఇవాలం, 

ఊరంతా దండోరా చేసి వస్తుంది. 09 

౨, చాటింపు వేయు. 

“సాయంత్రం జన మంతా చావిట్లోే 

జేరవలనసీం దని రెడ్డిగారు దండోరా 

చేయిం చినారు,?”? వా, 

దంతసిరితో పుట్టు 

పుట్టుకతో నే భాగ్యవంతు 

డగు. 

ఆగర్భ శీమంతు డనుట. 

దందడి పడు 

కలత నొందు, 

6 త నిం గనినంతనె నా డాందము 

గవీలు మనియెన్, దందడిపడువాని దిన 

దశ యే మందున్ టి 

అహా. లి.5, 

దందడి వెట్టు 

తొందర “పెట్టు. 

కకముందర రాజా బుచ్చి బలముల్  ౫లఅల 

యంబడి గో(వజంబులకా, దందడి వెట 

కోండం విజణుందకాొ నడిపీింపల6గఈ 

బంచి,?? భార, విరా. 4.184. 

దందనక తియ 
వామే 

“వరానము చేయునది, 

శ అ 

దందన కాడు 

"వెరానగాడు, 

వ్ ర, 

దందన సేయు 

“వెరానగించు, 

““క్రాందలుకుం గార లాసలగి కొొందలు 

శిడ "జే, దందన "సేయుచు గంటుచుం, 

| గొందలం దిట్లుచును వళ్లంగొట్లుచుం 

డంకన్?” చంద, వి. 1.60. 

దంధన్న 

"ఆలిని లేనివా డనుట, 

దద ము అనుట కూడా 
on) 

కలదు, 

“6లేనిపోనిదం, భన్నలు కొన్ని పన్ను క్ష 

కతల్ వెద బెట్టిన చమి Ma మ 

పున్నమ పూరు హేర్ణమ.. 

పట శు Fa 

దంపక ఆజ 
6 

శ ర 

దంపతి తాంబూలాలు 

చెండి ందలతో తొొట గటి 
౧౧ ౧౧ ౧౧ లు. 

పాన్పునమయంలో నూతన 
వధూవరుల చేత వెండికి 

వచ్చిన దంవతులకు "టంకాొ 

యతోేభాటు ఆతాంబూలా 

లిప్పిసారు. వాటిని జంటగా నే 

తీనుకొని నూతన వభూవరు 

లను నంతాన పా వికె. వాత 

ఆశీర్వదిస్తారు. 

చూ, ఫలతెంబూూలాలు. 

దంపనాగలి 

నల దమ్ము చేయుటకై ఉవ 

యోగించే నాగలి, 

Ger 
దంపనేల 

"మెట నేల, 
లు 

చాక; 
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ద ంపిల్లి యాడు 

చలగాట మాడు. 

ప్రలిపాలం (చావించు బులి పొల ముగి 

పిల, పిల్లి తో నెలుక దంపిల్ళి యాడు, 

మల్ల = 1.5. 

దంపుడుపాట 

రోకటిపాట. 

“ఎవ్వ రా దంపుడుపాట నమ్ముదురు 2” 

గీర, 23. 

ద ఇంద యను 

పిల్ల లను రమ్మని విలుచుటు 

లోని ఉవస్కాారక వదం, 

“రా. ఇంద, ఇది తీసుకో” 

అనుట, 

“కశరముల్ సాచి 

యని రాగం బొప్పాగాం జేర. 

సారం, 

“వ యింద యింది 

1.50. 

దక్క- ౫ కొను 
దోచుకొను. 

శకషునకు-చంబు ల్లా ల్బు ఘర్మాంబు 

వుల్ , దక్కు._౦ గ్ కొనె మె తిచేం? 

విప, 2.60. 

దక్క గొను 
లోగాను, 

కచ్చి త్ర మెల్లా దక్కు.ంగొ నె నీగ్గులు 

ముంగిట వేస, 09 

సం, 12.28. 

దక్కి-ంచుకొని చేయు 
విధిగా - తప్పనిసరిగా. 

క ఎవడికో'సం చేస్తాడు? దక్కి ౦-చుకొని 

షవీయాలిసి అడే, ఆమా(తం ఇంట బుట్రిన 

ఆడపడుచుక చేయక పోతే నలంగుమా 
మొహాన కొట్రరూ శ? 

తాళ, 

కామి. 

దకో్కళాలు కొను 

వళవజుచుకొను, సాషథినము 

అనుకొను; 
““పచ్చకప్రురంబువంటి సుపర్వభోగి, న్ 

లలామంబు -దనువు దక్కో_లు కొని 

యల, బంతమున నా నృపాలు౭ండు...?? 

కబిరా. 4.267. 

దకోో-లు చేయు 

దక్కి_౦చుకొను, 

కరన నాఖునిధులను ద కో్ళ_లు గాల 

జేసి,? భాస్క_. యుద్ద, 1897. 

దకో-లు వడు 
వశ మగు. 

శర. 

దక్షత 
చమూచుకా "నే దిక్కు, 

“ఎవరూ దకుత లేక ఆ కటుంబం 

ఆలా చితికి పోయింది కామో 

దక్షిణపు దిక్కు చూచి దండము 
పట్టు 

సళ్లు వదలుకొొను, ఏ _దె నా 

వస్తువు బోయిన దని లే 

నించుకొొను, 

“వాడికి చేబదు లిచ్చా వంజే దక్షీణఫు 

దిక్కు చూచి దండం పెటాలిసీంటే! 
క 

ఇంక తెరిగి రాదు 4? ఎమ 

దక్షిణలు వెట్టు 

దశ్నీణ యిచ్చు. 

గారవసూచకముగా తొంబూ 

లములో ఎంతో కొంత డబ్బు 

లు 
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“విప్రులదతీణలు జెట్టి.) 
భార. ఆత్ర. 1.77. 

దగదణగ 

(మ కారించుట -ముదలగు 

వానియం దగు అనుక రణము, 

కకక సరునార జమున 6 చె కం0,దుసిమిన 

దగాదగ వలుంంగునుడురాజు[ కియక ౨? 

పాండు, 8.196. 

దగదగ మను 

(పకాశించు, 

“వదద మనియిడి శకెంపునం్క 

సంజ దనర్చె...ి? 

దగి 

యయా. 9 108. 

దగ దొటు 
ee 

చాసహాము గొను, 

కకజగములో వారిం జూచి సారె సా 

నాసలెనే, దగదొ్యక్లు న్క 6 దొల్లి =)? 

తాళ్ల. సం 9.42. 

ళదగదొటి నాల్కల దడి లేక ఇవాల, 

దిగులుతో .9? 

వర. రా. కిష్కిి. పు. 451. పం కి, 1, 
వాడి 

“వడి జెడి దగదొటి వఠంద పలి? 

గ” వాది, ద్వితీ. కుం జై l114. 

దగ యెత్తు 
జావా 

చాహా మెత్త, దప్పి చెందు, 
అ 

“దగ యతి పో లేక దండంబు అటు 

వచి హా విధీ! యని చేతు లార్చు 

చారు)? ఊఉ. హారి, 1.102. 

దగలు కట్టు 

దప్పి యెత్తు, 

“దగల్ కొట్టక యుండ మేపు పలు 
కోయపుముందులు (గాలు పుంజుల జే 

దగలుబాజణి 

మూానగాడు ; దొంగ, 

. “మిసపాలవిత్తు చిల్విసముదగలు, బాజై 
వహారాంకోరు.”” హాం'స, 5.118. 

నటిరా పం దగుల్పాజీ, 

దగాకోరు 
"వరానగాడు, 

“గరి బేని ెడుగొట్టా జరికి దగాకోరు, 

వినపాలవితు,9) 

వాంస, 5.118. 

దగర చెర్చు 
౧ 
ఆదదించు, ఆశయ మిచ్చు. 

“కనను వాలి దగ్గర "జేర్చి యింతేవార్లి 

చేసే పు క్ నామం "పెట్టాడు. 55 

వా, 

దగర దగర 
0 ra 

సుమారు, 

“దానికి (చాయ మియ్య డల దగర 

దగ్గర నిర్వ బేడులే. వ్ర 

పాణీ, 2.75. 

కమా డికి దగ్గర దగర పది రూపాయ 

లిజ్చ్బూను.?? 

దగ్గరవాడు 

ర_కృబంధువు, 

““ఆఅతడు మాకు చాలా దగరవాడు, 

నసనయా నా మోకు పిన్నమ్మకొడుకు.? 

వొ 

CR 

దగ్గణకు రానియడు 

జచేరదియడు. 

ఇది యిలా వ్యతికేకార్థంలోనే 

వాడుకలో కనబడుతుంది. 

“కహాడు "“ఠాలా థోలీకబుర్లు చి “పీ కు 

వాళ్లను దగ్గజక రానీయడుల) ఇవా, 



డగ_._దకు దడదడ 

దగణిచుటాలు 
Oo యలు 

నమావబంధ్గువ్రులు, 

కకఆతయడు మారు కాల దగృ అ 

చుటుము,?? వొ 
6 

దగఅుచుటము 
a LR) 

నమాన మయినట్టి ది, 

ఆంబుదములోనం దోంచుద ౦భోళి 

దగ్గ ఆం చుట్టం బన వికవు[కమణ 

చకకీడ వోఖిలలగన్ ఎ) 
ఊఉ, హారి. 2.49. 

దగు తిక 
(౧ —2 

గద్దదన రము, 

** (పమచదా[ళుతతుల్ , దృస్తోళ 0౮ 

బులం దొరంలగలగ దగ్గు తికేతోడం 

దనదు దయితయుం€ దానుకొ 3? 

కాళ, 1,111. 

దట్టి గట్టు 

సిద్ద మగు, నడుము కట్టు. 
య 

“ఏమేమి సేయ దట్టి గట్టితివొ పాతక 

రాల వీవు* 

వర. రా, అమో, ఫు, 897. పం కి, 18. 

నడుమునకు పూరం౦ దట్టీ 

కటుకొనుట మె వచ్చినది, 
అ దు 

దట్టి బడిన పులుగుల గతి 

వట్టువడిన వత్వులవ లె, 

మునుపు "ెట్టిన మనుజుల్ , దట్రిం బడిన 

ఫులుంలగులగతి, నిట్టట్రు పదడంగలా) 

కా, మూ, 9,201. 

ద సెగ దీసికొను 

వరుగెత్తునపుడు నడుమునకు 

కట్టుకొన్నదట్టే జాఆజిపోవడం, 

దానిని ఎ గ్ వీసుకోవడం 

మామా వరలవనాయ. మమ నం ప 

జ మ మాల మ క ద... 

తాకా. ఆదితి. అలు దద నాలాద దద తాతుాంనానా నానా డాని! 

మర... దం అట నకల మ జల వనామా లాల చాలా భాసా యాలకలు లలా నాలు 

మతాం ఇలా. 

నుహాజం, ఇది నం|భమమును 

సూచించును. “వాడు వంచను 

ఎగ దినుకుంటూ పోయాడు.” 

“తెరిగి చూచుచు ద బ్లణం దిసికా 

నుచు) మను. 4.108, 

దడకట్టు 

నెయ్యి, నూనె ముదలయిన 

వాటిని తీయునవూడు ఆ 

పాతలకు నరి య త్తు కల 

రాళ్ళను దడతట్టలో ఉంచి 

తూయు, 

(బక్. 

దడాదడి 

వాలీ చాలని, బొటాబాటి, 

“ముడి వేయుటకు దడాదడి నీగల్ొ 
గల కకష[ర్రలకు 9 

(శవ. 2.66. 

దడి గజవటోవు వేపిచందమున 
పెచార్యము, 

దడియ గబడు 

(కిక్కిరిసి యుండు, 

“దండియలును మోద దడియంగం బడక 

యంతక యటు నొందు గం థ ర్వ 

ముఖ్యులు . . 9? న్ఫనీం,. 1.80, 

దడియాత 

ఎందులో నైనా పూర్తిగా 

దిగక చె చునే నంబంధథ 

హరతు క కా న్నవ్వడు అనే 
మాటు, 

దడిదగ్గ జే -ఈదులాడుటలు -- 

అనుట, 



దహం 
on) 

ద పి దప్పి 

ట్ర దడియీతలతో లాభం లే 

దబచ్చాయి! నీవు గట్తిగా యో వ్యవహా 

రంలో కల్సించుకొంటా నంతునే "సే 

నిందులో డిగుతాను. లేదా వదివేని 

వెళ్లిపోతాను? కామి. 

దణా పెద్ద 

జేనానాయరుడు, 

కళద గ్రా ెద్దయాజ్ఞ కా సుభా షు 
లా 

రోధ్య, గీ సేనల న్మించె గంఫీర 
"భరి ధణంథాణముల్ ఎ 

ఉం రా, 2,27, 

ద త్రపుతళోకము 

దొంగ యేడుపు. 

అనలు పుతుని కై తలే దుఃఖ 
ముంటుంది, ద_త్తపు[తునికి 

ఏవి ఉంటుంది? అనుట 

'యేర్పడినది, 

ద త్తుకొను 

“ఊం-చుకూాను. 

“ఆడి బాంకనివాని ముత్యాల ఫునుని, 

తంజనాయకి చారల దతుకొనియెల” 

రాధికా. 1.18. 

దత్తు తీసుకొను 
ద తసీ(కారము చేసుకొను. 
మున. మూడో అబ్బాయి నే వ్ళ్తు 

వను 

దతు తీసుకొన్నది?” వా. 

దతురకాడు 
అలాల 

ధూ ర్హుడు, 

కళకదతుర కాండ యం చ నం౫ల 

దతి_ ఇయ వ్ వొనరించు తున్నండా.ి? 

కాళిందీ. 2,182. 

దద్దుగంబళి 

ఒక రకమైన కంబళి. 

చలం) 
(SE 

రత్న కంబళ ములు -దద్దుగంబ 

ర! 9 (ప్రబంధ. “605. 

యూ, దుద్దుకం బడి. 

దప్రికి ఎండమావులు దాగ 

దగర బోవు 
వ్యర్గప్రయాన వ 

““తహపుం జదువుల లోం దత్త్వ్వము 

వదక్కు దప్పికి ఎండమావులు దాగ 
దగ్గర బోవు) తాళ్ల, సం, 6.50: 

దప్పి కిచ్చు 

చడాహాము తీరుటకై_ మంచి 

న్స భి చ్చు? 

“క గుడ్డులు మిడికి్ ౦ చుకొని దప్పి 

కై మ్యనుం, దవమువారి నొక్క జేతాళ 

మాలి) కవల, 2.150. 

దప్పికి దిక్కు. లేదు 
మంచిని ల్లి చ్చే దిక్కు. లేదు. 

శదపికి దిక్కు. లేకుం కా ఎన్నాళు ఈ 

యింటో ఉంటావు ? ఒంటరిగా) వొ, 

దప్పి గొను 

చాహాము గాను, 

““దప్పిగొన్నట్లిచారి 

సలిలవూర ంబు హితవొ.?? 

నిష, 4.52, 

దప్పి తీజు 

తనివి తీరు, 

ఇక్కడ దప్పికి లతయణయా 

తనివి అని అర్థం, “ఊదావాం 

తీరు” అనే రూవంలో ఇది 

నేటికీ వాడుకలో ఉన్న 
వలుకుబడి. 

పాండు, 5,72, 
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వాడుకలో అ 
బు లో అజ | ముదనష్టపు ఆస్తులు వచ్చి 

పడినా యింకా వాడి దాపాం 

తీర లేదు”, 

ఇచే ధనడాహాం, కీరి 

చాహాం అనే దూ ప 

కూడా "కానవస్తుంది. 

దప్పి దీర్చుకొను 

(శమ తీల్చుకొను, 

డాపాం తీసుకోవడం [శవూ 

వనోదక వునుట మన అల 

చాటు, 

6,..యిన్నవాండ వగుట ని న్నింక 

చే చేయ దప్పి దీర్నుకొని కడం 
సమము, 

ఖాను 

దప్పీ రర నగు 
తర్పుకొను, 

+ యుద, రిర్లి, 
ఢి 

దప్పి నంతృ 

చెందు, 

“వియ్యాల చే నిచ్చి వేడుక నను వారు, 

తిట్రింప విని ప్పి జేర చెతి, 99 

4. నారి, 2.16, 

మ్ 
అవాలని 

దబదబ 

తలుపు తట్టుట మొదలయిన 

వాసియం వ ల ధ్వ న్య ను 

కరణము, 

6ళత ఎవరా తలుపులు దబదబా వాదు 

ఉందండి, వను 

వా, 

తున్నారు. క సు 

న్నాను.) 

“వాగు దబదబా పరు గాతుతు న్నాడు.” 

Cn 
| 

వాడికి ఎన్ని దజబాయించు 

జబూాకరించు, బెదరించు, 

కరరిెకే దచాయిస్తుశ్నా డం తే, వాడు 

వేసే -చేముంది యిందులో కళ్లి” నా, 

“కకరుక సారి రెండుసార్లు చ "వాయు సే 

వాడే చారికి వస్తాడు, శ్ స 

దబ్బర వచ్చు 

చేటు మూడు, 

“వాడు పాలెంబు దిగిరి దబ్బర వచ్చె, 

ముందల రాక మారు వేగుల చా 66 

బని-వి 

వర, రా. యా, Pea 

ద్ర), తద, ముం, 18, 

దబ్బు దబ్బు 

చెప్పూ. 

“ఎంత చేసినది “నేం డిణి విన్న ల ౫న్నం 

జో,ద్యము గాదొ వటి దబ్బు దబ్బిన 

నిటువలె నుండవలె మెచ్చ వలజె 

యిందులకు ర ) త్నా౦గిని జా-చిన యట్టి 
వారు.) సారం. ని, 205] 

యఖ ములాోోన న మనుచు నుందువొ 

నే నొక దబ్బు దచబ్బెదన్ ౨” 

అ 7h 

దబ్బణక తయ 
PTR 

అబదములు చెవానది, 

అ శ, ర్మ 

దబ్బణకాడు 

1s అ హాడుబూాణడు. 

2. వరానగాడు, 

“ఆంత ద బల కాండ వీ వాదొ 

కాదె? శుక. 93,87. 

ఏ. కులాసాపురుషుండు. 

“కాచ్చెరయం మండపాలతో గూర్చి 
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(కాని, యుబ్బు దబ్బ అ కాడు న్ని దమ్ము చేయు 

కబ్బు టణణ ప్రబంధం రక... శ్రక్త ఉన్న పొలమును 
దబ్బజఅయాట చూగుగా దున్ను, 

“ఉదడుగక కుంచె వీచుచును నుబ్బున దమ్ము పట్టు 

బబ్బఆయాట లాదడంగన్ ౨? 1. ఊకిరి వగబటు. 

వారి. ఈ, 7.197. oe it లు 
దబ్బు వెట్టు నర గ లలు = 

నరాయు, | దమ్ము లాగు 

“మగనిరాక యొటేంగి మగువ యొయ్యన పా పీల్చు. 
అంకు, మగని చెచ్చి యింటి మజటుగు మాటా. 170, 

నందుల గల్లుగో లెమునను గదియించి దమ్ములు లేవు 

యామోా౭6దలక గంప దబ్బు వచం గదల ! 
కంద.” లు వైరము "లేదు. 

భలా. 1 ఆ, శ. ర. | “నెదుటనే దమ్ములు లేవు. వెనక ఏ 

దమ్మడు చిక్కెను పట (షా! క | 

క్రి రా బూ శ | దయ కద్దాః 
క వెడు చికి i 

Es సు రాన్ స్తై పలకరించుటలతో ఒకమాట 
నాకు లాంగినళ్లు అనువట్లు, ట్ 

ఉవజయయోగిం చే వలుకుబడి, ఇచే బహు మే 

కళర్రోొ్యయంలి బెక దము ఉదని దుర్వర 
5 b- ఆతి భి లేదు, దయ ెట్టండీ, దయ 

హార నిమగ్నాచింత రె ,?? 
ర a 3 

విిపనా. 2.9. త ప్చ్ నూరవ = అన్నట్లు విన 

“దమ్మ ౬ డింక నేడు నాచేతంల దగులు వస్తుంది, 

వడియె .?? “దయ కద్దా యని పల్కా_రించి తమిం 

వారిళ్చ. 4.101. జందం జేసి వే నవ్వుల, (బయ 

దమ్మిడీ పుటదు | మొందించి...... 9 9 
3 వాంస, 8.96. 

వఏమూ[తమూూ వరవతి వే 

“ఆ ఊల్లో వాడికి దమ్మిడీ ప్రుటదు.ి? దయ గలిగియుండు, 
స ఈ న వ “వర అబులు నాలుగింటిమూ6దను మేడి 

నీశ్వోరుండు, దయ గలుగవల యు.’ 

దమ్ముకొను శాంతి, 2.177. 
బురద యగు, | భూ, దయ గలు, 

౧ 
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దయ గలు 
nn 

అనుగ హాము కలుగు, 

*ళన్స్ చయ గల కోండినన్ ౨” 

రుక్యాం. 8.151. 

రాం. దయ గలుగు, 

దయ చూచు 

అనుగ హించు, 

“కుతినోాలి సేసె “పెయుడు టింతియే 

శాని, యాలిపె దయ చూడ వనియె 
నాళ తె) శుక. 8.122. 

దయ చేయు 

hb వచ్చు. 

ళదయచేస్ రేప్ర దయచేయండి, 

చూసాను.) వా, 

9౨, ళు, 
మమా. 

“ఇంక మోరు దయ చేయవచ్చును, 

ఇక్కడ పని అంతా అయిపోయింది, 

వా. 

కి, దయ చూపు, 

కళద్చ్వాాల భయచేయుటకు ముద రాలు 

సుమి, యే మెజుంగదు గోల భయూమోళ 

తిలక !?? కృష్ణ. 4.182. 

4, ఇచ్చు. 

“తనుం జూచి శిథిలబ౦ధథధ కిరోజ 

యగుట న్యయ్యతివక ముక్తికేశావ్వూ 

యలంబు దయ చేసి 

ఎత 6 ఇ ఈ ఈ 

అన్నుగహీంచి, దయ తలచి, 

కకవయమున  కరంబు వలయునో 

శివుడు దయపడి యిచ్చు సర మునక 

దోడు.. 5.181. బుస 

P= 10 cman i RD Pct TTPO misc P RRR ETB RRR నయన a Tne 

టం ద చల నరాలను నొపా ను నావాడు సవర ల లజ బాజాజాాలలలాతాడతసాాలడాపడాపలుస చనా ధాంాంో యం జడా యడాననాసాాలాడాతాసాా నాతాయుంనలాతా నేడో అలా దానా తపడు నాలాల యా తో టపాల ాతాడతాననా స జడా లాపాాా ద ాలానమడామాాయాాండానన డాయ తాతతాతాలే డవు యాతా లానే జజోపపనతడపతవె తడు వాావుానాంుకాగానుకునుి సతాం ననన గున నమన సతత 

దున మ టన 

దయపడు 

జూల నొందు, 

ఈ దయపడుటనొ గురుజను లని, భయపడు 

టనొ.?? కాళింది. 6,272, 

దయ పుట్టగ 

జూలీ క లుగునట్ల్టుగా. 

“ఆని చి తిని అ డొలని, తను 

-జీటీకిం దన కటంచు దయ వుట్టల ట్ 

రున చాపహప్పంబులు.. 

కుక, 2,119. 

దయవాడు 

దయ గలవాడు, 

“నిక్కు_ంబుగా రాధ పె పె దయవాం డై 

యక డున్న చిన్నిలు వ వృధా త త్త్వంబు 

అయ్యం గడున్ ౨) 

రాధా. 8.126, 

దయ సేయవలయును 

1. ఇప్పింవవ లెను. 

““ఇప్పని నాకు దయ సేయవలయు, 

మ లత? పలుకు చున్న గణా ధీశ్ళరు 

తెగువ,” 
కోమా. 2.61, 

“నా కో రాపాయి దయ చేయిం? 

చండి. ఇవా, 

2౨, "రావలెను, 

““మారు మాౌాయింతటి కోసారి దయ 

వేయాలి.” వా, 

అవి 
ఆటులు: సులు 

- .అన్నుు గహించు, 

mS సరసి జంబులు౭ గొల్చు 

సద్భక్తి కి నాకు, 

నాతని దను సే 

దయసేయు మనుడు 
సేసి 93 

ద్వెప, మధు, పుః Tu 
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దయ్యముతో కాపురము ' దరిజేరు 
అసాయకరము, 1 బయటవడు, 
ఏ నిమిష మైనా [వమాదము | ోశాప్పట మింక నొక్క_దరిం జేరెద 

నంచు? నిరంక, 2.105. రావచ్చు ననుట. 

చేంకెటీళ. 86. 

దయ్యముతోడి జాగరము 

అనుతుణ మూ వమాద 

ముతో కూడినవని, 
కకఉతయెగనరు ! మొక దండ మిడినంత 

ఫలంబు ననేందచం[ద! య్య, దయ్య 

ముతోడి జూగరము చాటంగంజేన్ 
శుభ మ్ము లెమ్ము +?” కవల, 2,765. 

దయ్యమునె త్తికోలు తుది దాకు 

బెవనంక ల్పము చెబు వేరు, 

“చయ్యన మంది పోయెద సిజబారము 

లిన్నియు నేల యంతతో, దయ్యము 

చె తికోలు తుదిం దా౭యకెజు నంచు బహు 

(వలాపుం డై? నిర్వ. శా. 10.57. 
“6డయ్యమి నివు వక్క_సపడం గద 

పండువు సేయంగోరు నా, దయ్యము 

నితెకోలు తుదిం దాంకటం గాణ 

భుజంగభంజనా 1) 

భార, ఉద్యో. తి, 

దయ్యము పుణ్య మెంచదు 
పుణ్యపావ విణారము "లేని 

వారిని [వ సావినూ అనే 

రాటు, 

వేంక కేశ. 75, 

దరికొను 

తాకు, వ్యాపించు. 

““భరణియా గగనము దిక్కులు, దరి 

కొని మండెడు విపాగ్ని ఎ” 
ఫీమ, 4.76. 

dal l 

౨, ఓడు చేరు. 
రవి 

, “మోహాదురాంరావ రములజొ మునింగి 

' ఈదదర్రిదాపు లేని 

దరిం జేరన్ రాక? పారి, 2.100. 

దరి దాపు 

నుమోాపము. జః 

..నురువ్కు దరి చాప్రునం గూడి 

మిగుల దవాతవా పడుచున్ ఎ)” 

దశా, క, అవ. 122, 

““అంచం గించం ఆతడు దరిదాపుల్లోకి 

రానివ్వడు.”” 

దరిదాపు కానక 

hr ms న న లే మ, 
హోమ ఇవ న మేయవాయాబిలో 

మునింగ్శి ష్ట్ర దాపును గానక తల 

డింతు, రజి హారి వీవె కావ పట్టాభి 
రాము 1”? ఈ. రా, 5, 71, 

దరిదాపు లేని 

అంతూ పాంతూ వేని, 

గం! * 

దు నరపాతకాంబుని, 

ధథానంబు నే చెట్టు చాంటువాండం? 

వరాహా, 2.52, 

“బడిది దరిదాపు లేమిఠ6 

మును6గుటలి 

చెన్వెత ల 

పఖఫా, లే 1 1ం 

దరి_ద్రగ "ట్లు 

ఒక రకమనున తెటు, 
వ స) 

“వాడు ఒటి దరిదగొటు వెధవ) వా, 
౭ ౬ 

“వాది కీ దరి(దగొెట్లు సంసారం.” 
య ఉక 

బౌ 
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దరి(దనారాయణుడు 

దరి|దుడు. 

గుంటూా. పూర్వ, 

దరి యొత్తు 
కూల ంకమవహ. మస; 

బాట, 

“దరి యు కెడుెనీటునుబోల,?? దరిిదుడు తల గడిగితే వడ 
గండవాన వచ్చిం దట 

య 

వది చేయబోయినా అడ్డం 

కులు కలుగువట్ల ఆహో 

గించే వలుకుబడి, చేయక 

చేయక, రాక రాక అనే 

అర్థం కూూడా ఇ౦దులో 

గర్భీత మై మె ఉన్నది, 

శన నదో యిన్నాళ్ళక చేలో వి తనం 

వేస్తే ఇవ్వు డే వరుస వచ్చింది. 
దరిద్రుడు. . 

దరిబేసి 

1. దీనుడు. 
కకభుజబమునం గనాబరంబు ధరించుకొని 

సోలు దరి బేసి యగుచు చేతాళుం 

డొకంయడు,?? 

CAE 

జె. 5,196. 

ల పిసిసిగ్ "ట్టు, 

“ధర్మ కార ములలో దరిబేసి నుం-చిన, 

నిచ్చునా తన్నుక చ-చచ్చు6 ఆగాక టి 

వేణు, శ. కేం 

వీ, ఒక లకు, 

“ఆ దరివేసీ men నమ్ముక ం శే 

యింక అయిన స్టే. 33 

దదిమిలా 

తరవాత, 

ల్ QU) 

జెన్: 

“దరిమిలా మా తావునుంచి యేవర 

మానచూ తెలియ రాలేదు, ప 

నిండి 

భార, శాంతి, 85.24, 

దరువు చేయు 

ద దా నా కాద. ద. దానాల. మక నానాానాా నానా ననన న నన సా ఈ న 

న. 

తాళము వేయు, 

దరువులు వెట్టు 

వాటలు వాడు, 

““డాకొన్న గతులతో దరువులు చెట్ల, 
చెకుంఠముననుండి వచ్చీ శ-థారి, యత 

నికిం (బుత్య త్ను మయ్యె నా వేళ,” 

ద్వి. పరము, 6.566 పు; 

దరువు వేయు 
1. తాళము వేయు, 

అన్ని టికీ ఒవ్యూకొొను అనుట, 

“సీ పెండాం ఏం చెసే దానికి దరువు 

వేసేదేనా నీపని. లేక న్ ఆలో 

శుం చే "'దేమెనా ఊందా 2? టు. 

చూ, తాళము వేయు, 

2, తన్ను. 

“ఆ మేస్త్రీ యేదో తలతిరుగసడు-గా 

(పవ ర్తి క జని చీకట్లో వస్తుం 

కూలీ లందరూ చేరి దరువు జేసీ 
నామె అక. 93 

పంపిం 

వా 

దరేఖానాపద్దు 

ఎందుకో తెలియనిది, 

దరేఖానా నంసారం 

దుబారాఖర్చు చే నం 

సారం, 
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దర్భపోటు తిను | దర్శన మిచ్చు 
Gre న. చేయు, కానుక యిచ్చు. 

య ౯౪౦ ద్త్యా అంటూ. “దర్శనం బిచ్చె "నెడానిం నోము €ి 

చూ హ్మ్ హః న్ మము 

టు హూడు 

చేతిలో పొడుచుట మె వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

“కచర్నపోటులం దిని లేనితజణుల మెతి, 

నంటి...” ఆము, "న్, 

దర్భముండ్తు 
ae) 

శూభాకరములు, కటు వయి 

నహః 

“సరం స్కృృతశబ్ర మూ6లద(6 జెప్పిన నవి 

దర్భముం డ్ల డనుచుం ఇటరు వీనుల) 

సింహా. 1.82, 

చెప్పు 

దర్యాప్తు చేయు 

విచారణ జరుపు, 

(టౌన్. 

“మూరు ఆర్ట్ "పెట్టుకున్న విషయం 

దర్యాప్తు En కను క్కు ౦టాను, 

తొందర పడి కే ఎలాగు చెప్పండి ఛి 

బొ 

దర్శనం బిచ్చు 

కానుక యిచ్చు. 

వద్ద వారిని, రాజాులనో "దేవ 

వెళ్ల తలనో దర్శించుట 

నవ్వృుడు కానుక చేయు i 

ఏల వాటు గా కానవస్తుంది, 

ఈ “దర్శనం” అందువల్ల నే 

యుందులో ఆన్న చమూా! 

వార. 6.15, 

దర్భ కూ క్చెతో | 

(కా తు పొడచూప నేతెంచి భూభుజు 

నకు)? కాశీ. 4.99. 

“దర్భనం బిచ్చెం డాతలతరమునాంటి, 

కట్టుబండి యుక రకు నెట్ట నము? 

రుక్యాం, 4.104. 

చూ. దర్శనం కచ్చు. 

“అతదు కొను 

ఎక్కు. వగు. 

“జనలు సూడ6గ గుండె ది గృనుచ క 

'సుమూహులునక6 దలమునుక లగుచుూ, 

నందు చకోర ౦బు లెగుర వేం 7 

యీోడ్కిగిలం బడున టు గా దలము 

కొనుచు.) 
నిర్వ, 6.55. 

దవడలు నొకుు.కొను 

నోరు నొక్కు_కొను, 

చూ. నోరు నొక్కుళొను, 

దవడశుద్ది చేయు 
దవడలు వాయించు, 

“ఆ పిల్లతో పేమ గీమ అన్నా వం ఆకు 

దవడకుది చేసి పంపిసుంపి, జాగ త్మ? 
ఠి అజ అలానే 

కామ 

దవనపున్నమ 

కన్నడ ంలతలతో 'దవద హు 

కు 
౯ 

నుసిమై 

5 

శిశెల మల్లి -కార్జు 

ఈరోజు దవనం 
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ఆవల చేసి పూజిం నే 

ఆభార మున్నది, 

పండితా. (పథ, పురా, వుట, 860. 
క్రీడా. పుట, 65, 
చూ. భాసా, పరి, 

దవుడు తీయు 

వరువతు, 
ఆజా 

గురమువలా వేగముగా సరు 

గెత్తు అనుట. 

కఆధిశారి పటంలో కాంపు చేశాడనే 

సరికి ఊల్లో పెద్దమనుమ్య లంతా 

ఆఅక్క_డికి దవుడు తీశారు? మ 

దవుదవుుల 

దూరముగా, 

“్రవుదవ్వుల నె నండు ధరణికి దిగి 

వచ్చు,చున్న వాం డిది యేమి యొక్క 

యనియు ...?? కళా, 2.6. 

దవుదవ్వులన 

దూర మునుండియే. 

““ఆలయోపవన సర స్రీరమంటపవంరి 
యెనకృష్ణా దవుదవ్వులన విలో 
కించి.” (పభా, 2,12, 
ద వ్వూగు 

దూర ముగు, సంబంధము 

తేని దగు. 

కధ -చివ్వకు నీకు నల మెయి. జేసిన | 

యాపని గాఢవృ త్రికికా, ద వ్వగునేని 

యయ్య్యిమత ౦ బొాడంగనా డియుం నిష 

లం బగున్ 4"? భార. విరా, 2.286. 

చం. రా, 1.92, 

దవ్వుగ 

దూరముగా, 

““ఘనదురి తానుబంధ కలిశాలజ దోపు 

తుపెరసంవాతిం, దనయుదయ[(పభా 
| వమున దవ్వుగం జోపిఎ* 
| భార, ఆది, 1.5, 

దవ్వువడు 

తాత మగ్గు, 

చూ, దవ్వుపజ-చచు. 

దవ్వుపజణచు 

దూరమునం  దుండువానిగా 

జేయు. 
66చేంరూక వాని మునలకురక్క  చాయంగ 

చనెలయించి దవ్వుపజిచె నవధ్యో,పా 

యుండు వారి యడుగడుగుం, జే యందిన 

యట యాస చేయుచు వీంకజాటలి 

వూరి, ఊ. 2,184. 

పంచ మహాపాతకములను, 

అయిదు ఉవపాతకములను 

చేసినవాడు, 

“కళువభయుం జేసె ఏండుం, దళపాతకి 

యల వాడు దాకీణ్యకళా, నిశదస్వ 

భీ-నుం డీతండు, శిశువాత్య యొనర్చె 
' వండు గవ ఆతా? 

సానందో, 4.40, 

వది రకము లైన బలములు 

కలవాడు - బుద్దుడు, 

| దశ ముగహాము 

అల్లుడు. 

కామా జా దశొ్షమూ గవాఃలి వాం 

దశరా(తము 

ఒక రక మైన చ 
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ఇది పదిరోజులపాటు జరుగు | ద సరము విష్పు 
అ 

తుంది. 

దశావస్థలు 

పది యు న్న ఛా వన షై లు: 

చనరాచుట, తలచుట, సంక 

లము, జాూగరము, కృతం 

చుట, ఇతరవస్స్తు విముఖత, 
సిగ్గు లేవి ఆఉ న్నా న్ మర; 

మూర్చ, మరణము-[పెమవరి 

లఇాతాభోది దశ లివి యని ఆలం 

-కారికులు, 

పండితా. (పథ, దీజా. పుట, 226, 

దశాహాం 

అంత్య కియలలోసి క్ ర, 

దసలు వడు 

కలియు, 

దసువంది 

(గుద్దులాట కై 

కరార్చువాడు, 

కకషభుదులాటుకో చెటు గరార్చువానికిం 
య oe) 

జేరు, దసువంది య నంగను దనరు 

చుండు”? ఆం. భె, ద్వి 208. 

ద సరం ప సరం ఉందా? 
2) జీ) 

వ మయిినా ఆస్తి ఉందా 

అనుటకు రాయలనీవులో ఉవ 

ఇయోూాగిం చేమాట, ద_స్తర 

మనగా ఇతరంలకు డబ్బిచ్చి 

ఊఎటులను 
లు 

(వాయించుకొన్న పతకాల 

కటు, 
తు 

శకవాడి “కే వున్నా దస్తరం ప స్వరం 

కాం ఉందా ౪ వట్టి ఇణాబేనా క్ట? 

| 
1 

అంతా జం జాలళానా దం. చాత రరారాననారారంంావయలాయంయనపులయనాలానాంాయలాతలాలయయతాలా జకం తానకాడలా కడతాడా. ఆ కందాయ. టాడా. లా 

కట్ట వివ్వూ, 

తన వ్యవహారాన్ని సాంగో 

పాంగ౦గా చెప్ప పూను 

కొను, 

“ఏం వేయనుళల్లి ఏం చేసున్నా వసి 

ఆన్నానో "లేదో అతను తన ద 'నరం 

విప్పాడు, రెండుగంట అయినా "తెగ 

లేదు. చద చ్చినట్టు వింటూ కార్చు 

న్నాను? వా, 

దసావేజు 
అయయ 

ర్పిడంబడిర (వా ను కొొ న్న 

““మా వకీలు దస్తావేజులు చూచి కానీ 

మూట యివ్వలే నన్నాడు” 

దళ్కొను 

ఎక్కు వగు, 

“దళ కాని యున్న తొంటి సుకృతంబు 

కతంబున వచ్చి మూ౭యదటం, గలిగాడు 

కు 

కోభనంబులకు...?? విక. 5.5, 

శ, ర, పాఠము, 

దళ(గామము 

శీవారు[గామము. 

“మురువారా అనే దళ -గామము వేది 

నాను, 

'కాన్సీయా, 98, 

దళ మిచ్చు 

పలుచని సన్నని వస్తువులకు 

వముతింత బల మిచ్చుట కై 

వుతొక లేవనముతో దళసరి 
జేయు, 

“తనుమధభ్య లోప రీ సన భార మని నిధి, 
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ళా వోదరము 

కుమా. 10.355, 

దశ మిచ్చె నాం 

లాొాసళలెగలిి 

దళముకొను 

1. అధిక మగు, 

“దర్శన, కీతి వాది పెం దగులుమోల, 

వలనియర్శిలి మనమున దళముకొనంగ.?” 
భార, ఆను. 2.2రిరె, 

2, దట్ట మగు. 

“బలితకలకంఠ కోలావాలములు 

నస, దళ ముకొని రెండుగడలం 

గాదంబకోటి,?? ఠం రా, 4.156. 

దళ మెక్కు 
చర్మము దళనరి యె సూటు 

హవానా 

ఇరు, 

“దళ మెక్కి గాత ంబు చఇాలువు 

దప్పక మాన్ని? కా. మొ, 98,177. 

దళవరి 
ఒక రక మైన థాన్యము, 

ఖీ 

దళసరిగా 

దట్టముగా, 

““ఆ కీర “నేత చాలా దళసరిగా ఊంది. 

తడికి కట్ట డానికి పనికి రాదు.) 

దళారున 

పాఠాత్తుగా, 
ణన 

““వాలంటి మొజలుంగుల జాపసపులు దళా 

రున వచ్చె మహాద్భుత ంబు-గాజ్ ౨? 

కవల, 2.91. 

(వై! * 

దాకొను 

(సయత్నించు, 

““దాకోొని జగములు పుట్టించు (బవ్మాకు€ 

దం(డివి వీ వేం) 

తాళ్ల, నుం, 10.104. 

దాగబోయిన తలారి యి ల్లగు 
ఎక్కడికి పోకూడదో అక్క 

డిశే పోయినవూడు ఉవ 

యోాగించే పలుకుబడి. 

దోవ తప్పించుకొన వలసినది 

తలారినుండే. వాని యింటి 

లోదిెకే పోలే... 
“ఏ చే మందును డాంగంబోయి నల 

దలారి ల్లయ్యె చం జేడదకుల,బో నాం 

జికి_ తి వంటయింటి శళ మా 

బోనంప్రుం చెన్లూటికిక ౨) 

దావ, మత్స్య. భృ. 41. 

దాగరంత ముఖ మగు 

ముఖ మింత వెడ ల్పగు, 

అనగా యంతో సంతోషము 
కలిగిన దనుటు. 

“అల్లుడు వచ్చా డడ సేసరికి అత్తకు జాగ 

రంతముఖ మయింది, వా. 

దాగరలో వెలగకాయవటె 

కదలక మెదలక. 

"బెల ౦ కొొటినరాయి వంటిది, 
గం లు 

దాగిలి ముచ్చిములు 

చడాగిలీివమవూతలు, 

“చావులు బుట్టుగు లాడడి సరీ 

'దాలగి ముశ్చుములు ఎ” 

తాళ్ళ, సం, 5.270. 

దాగలి (ముచ్చు లాడు 

ఒక నారి కనిపిస్తూ, మరొక 

సారి కనిపించక ఉండు, 

“కలకల జక్క్కులలోన గసరిచిెంద 

తాటంక్క రోచులు డాంగిలి (ముచ్చు 

లాట, నిరంకో, 4,89, 
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6 ధ్రాండం నాతో దాగిలిముచ్చులాడు 

తున్నాడు, కూచుని ఇజేదో తేల్చి 
చవీసుకొ౦0 దా మంజు ఇదిగో ఆదినో 

ఆంటాడుంి? 

దాగుడుమూతలాట 

ఒక బాల్య క్రీడ. 

రికరు కనులు మూూసుకొనగా 

విగతవారుం ఊచాచుకుంటారు, 

వారిని కనులు మూసికొసి 

ఉండిన దొంగ వట్టుకొనాలి, 

“కండ్లామూాసి అని రాయల 

వీవులో దినిమేరు, 
పండితా. పథ. వురా. పుట, 460. 

దాగుడుమూత లాడు 

1. చిక్కక తప్పించుకొను 

చుండు, 

“ఆ దొంగ ఆరుెనిలలు పోలీనులతో 

దాగుడుమూత లాణాణడు,“ి 

౨, “దాసనుడుమూాతలాటు” 

అను ఆట ఆడు, 

దాటడుగు పరువడి 

ఒక రక మైన మెల్ల కుటు ని 

లోని కర 

కళ ఎడమడుగు పరువడి కుడియడుగు పరు 

వడి కదలుపరువడి చా టడుగు పరు 

వడి... పొద లెన పదునాలుగు పిొసరుల 

మర్మం బు6 జూపి...) 

"54 

ణు 

దాటడుగు మొన 

ఒక రక మైన మల్ల తూ 

లోని అందదు 

జ న లన ద నా. తలారా పాపాన మనాలునాల... ాలననాచతమూతునానారా. చాాంామంాాడానా దసటాతాయ. కాయాకా ఖా 

స. 1.206. 

“దాటుడునతు మున...ఆదిగాలం గల 

పదికెండు మొునలు,”? (పబంథ .7 రి, 

జహాం'స. 1.206. 

దాట నగు 

అతి(క మించు, 

““కలకీలఅము దాట వచ్చు నే £9” 

భాస, చాల, తి21, 

దాటరి 

కవ్చ, 

66 దాంటరి చలికాపు కప్ప యనంగ ఫేక 
“వెంప్పుటలి) సాం, ని. తెర్య. 88. 

దాట వేయు 

కోకా 

దాటు కట్టు 

“సంఘ కూడు, 

' “చినుకుతోల గనాడుకోొని గాలి చెలలా6 

జూలు  దాంటు కట్టుచు మృగములు 

చాయటుచుండ,'? 

గా పంచ, 2 194. 

దాటుకొను 

చనిపోను. 
“ఆ వుహారా చెలాగో మం-దికాలం 

లోనే డాటుకొన్నాడు. పీ ళ్ల్ళందరితో 
"వేగలేక నేను చఛసు న్నాను 

దాటు తీయు 

వీడానివారణార మె "య్ 

జనా దిగతుడుచు 
ss ne 

ని ము “కాయ,  కుంకాయు, 

గుమ్మడికాయ వంటిది ది 

తుడిచి పార వేసారు. 

భరర్చాడ్వా “కేదో 

కా. 

కెంక జ్వర ౦-గా ఈ ౦ ది, 

రాతికి దాటు తీసేసే బపోతుండి,?? చా, 
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దాటువడు 

1. దూర ముగు, 

“క“వేంట మెయి వచ్చి నృప! 

బోం౭టికిం జిట్లంట్ల నంటిపోయిన 

మిదకుక్యాం దాయటువడుత గులమునకును, 

మాటయు- గణనకు వచ్చు ఇవానుల 

చేతా,” పీ, శకుం, లీ.రిరి. 

2, సంపు కూడు, 

““పదిరయును బదియేనును నిరు వదియును 

ముప్పదియు దాంటువడి నిత్యంబుక౯ా,?? 

మా 

వారి, సూ. 6.5. 

దాట మారి 
ag) 

జూరిణి, 

గోడలు చాటడం వ్యభిచారా 

నికి (వత్యావ్నూయం గా 

మనభాహలో 'చాలమాటలు 

వచ్చినవి, అందువై యేర్పడిన 

పలుకుబడి.  దొంగఇాటుగా 

వెల్లే వారు నపాజంగా తల 

వాకిట పోబేరు. అందుచేత 

చెరటిగోడలు దూకి వెళ్ళవలసి 

వచ్చేది, 

ళతద్దా గ్ర దాట మారి యగు నని, దపడి 

మటలు నాండె యుంటిపాటున మేుకో, 

లాదపింప... కుక్క 8,124, 

దాడికాడు 

1. వేగులవాడు, 

“షణ చనుచంచెం జెతుం డనీ యొల 

వనంబులకజ (శవోదముల్ , పాద 

అలా మేలివా రం గొని బోరన వచ్చిన 

దాడిశాం డనజొలి) 

ప 

99 

నృసీం, 2.60. 

2 శి దండెత్తువాడు, 

, యము కాదుట 

“తిమిరప్రు చాడికాండు -చను బేరం 

దొడంగాను నా సకెదుర్పలగ్యా సమ 

విప, 85,28, 

దాడిగొను 

ఒకదాని వెంబడి ఒకటి వచ్చు. 

“పాడి వినోదంబులు సలిపిన గనోపాలుల 

డటంచును భతన 'సభాన్యల్, దాడి 
గొనకా విళ్వ విరమణముతోల దన్వినిం 

ఉప్పల దనరు గవీం[ దుల్ ౨” 

అప్పు, 4.286. 

దాడి చేయు 
దంజెత్తు, 

662దునెనిమిదవ మాటు దాడి చేసి, 

శ తులం దోలి విజయంబు చేకొంటి.? 

భాగ, 10. స్క_-ం, వూ. 1759. 

శ 

దాడిపజఅణచు 

వరుగ త్తు, 

బజ్ 

దాడిపోవు 

దండాత్తు, 

కక .. ఆతని జ త్యులవోక, తల౧పు-చు 

వారిపి దాడిపోల దగునెలి 

రంగ. రా, యు. 289. వు. 20. పం, 

దాడియాడు 

ముట్టడించు; మారను, 

శర్మ 

6 కఈడంబోవక యిందు డీ పనవీడు, 
చాడి యాడు-చు వస్తుత తె6 గొలవిడిచి.?” 

ద్వి ఖా, "7 స్తం, 

దాడి వచ్చు 

దండో త్తి వచ్చు. 

“మకరెకీతన 1 నిను వేంద మచ్చరించి, 

చెలగి నామసోంద దాడి వ చ్చిన 

విధ౦ంచెంలి? 6డాొచా, 2.504 
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కకజ్వా! రక్కు_సు డొెక్కు_రుం డతి దానకగ్టా యిది 

బలో _బేకంబునక్ దాడి రాలి 

వరావా, 11.12. 

దాడి వెటు 
(CI) 

దండాతు. 
జాని 

““ఘాేహయ్యా( తొవిధి నెపమున దాడి 

వెట్టి.” భార, కక్ష. 8.856. 
కలుకనాయడు దనుజనాయకు సేనతో 

దివ్య, ధామం బు పె కటు దాడి వెట్టి” 
ఊం వారి, 1.18. 

కళలూ లాేకం0 బెల్ల 6 (గుమ్మరి దివంబు 

నకో దాడి వెట్టి యందు 'సమరవిముఖు 

అయిన బహిర్మఖులం గనుంగొని,) 

భాగ. తి స్కాం. 618. 

దాడి వోవు 

దం జెత్తు, 

*ళడాడివోయి దనుజాల దండించి తా 

వచ్చె.” 

తాళ్ల. సం. 9.228, 

దాదాపుగా 

ఇంచుమించుగా, 

“ఈ చీర దాదాపు ఇరవైరూపాయ 

లుంటుం దనుకొొంటాను.”’? 

దానక్యం ఇంకొకగాటి 

అడ నేవుటి అనే లశ లలా 

ఉవయోూగించే వలుకుబడి, 

“తనచేత కానుంకే దానక్క్ళ యిం 
కొక్క తెలం) 

కాకు 

శ కర్రి యిల్లు కాకపోతే ఇంకోయి లవు 

తుంది, దానక్కు._ యింకొకటి, మునిగి 

పోయిం డే ముంది శి కాన. 

చానికి మించిన దిది అనుట, 

చెడులోనే -ఈ ఆధిక్యం, 

““డానికంెకు 

కం జు దానక్కా ఇది ఆయింది.’” చా, 

దానము పట్టు 

దానము తీసికొను, 
ఈ గవాణాసం కమణాది 

రాచ్కనగ రా Ul యి౦ చి దానములు 

పటి. జాం'స, 2.152, 
ఉం 

దాని అకు. 

“ఆ ఫపనిమనిపితో పడలేక దీన్ని 
పటు కున్నా మా ఢి ఇది చాని ఆక ఇ 

రై క్త 

శ్ . 

యిది మేలు ౫నఇద్దొా ఆను 

కాలంబులను 

చూ. దానక్క_. యిది, 

దానికడ నిద్దుర చెందు 

నంగ మించు, 

అక్కడ నిద వడకకళకు, వడక 

నంగముమునకు (వతీకలు. 

ప చంక వ్యటమున్ , నివ్వటిలంగ 
దానికడ నిద్దుర 6 చెంద చబిరాన వచ్చీ 

నన్ .”? 

హాంెన, 8.87. 

దాని కొనిపోయి కాల్చ(న్రా 

లెట్లు. 

ఎందుకు వాడు కాల్పనా ? 

అన్న శ్తే చా న్న త్తు కొని 

పోయి కాల్నా -ని న్ను 

కాల్చా-- ము ద్ లె నని 

తిట్ల లో ఉవయోాగిసారు 

నేటికీ, 
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“భ కి విహీనుల (బదుకు గొయ్యా. 

బాడ్వన, దాని గొనిపోయి కాల్ప్చ.ి? 

పండి. పర్వ. ద్వితీ, 418 ప్ర. 

దాని తలనె వేగానా ? 
దాని ముహాోన్న్నే పొద్దు పూడ 

చించా అనుట వంటిది, 

కవల “పెక్కు_డ లేడా యూ యలి 

కకంతల తలని వేగానాళి యేంచ కింకన్, 

జలిగా లల (దోచి విడువుము, చెలి 

మిక్కిలి మనసుపేద శీతలపాడా 1” 
విజ, 8.50. 

దానివేలు తీసి దాని కన్నె 
పాడుచు 
వానికి చెడుపు చేయుటకు 

వానినే ఉవయాగించుకొను, 
శకడాని (వేలు దీసి చాని కన్ను€ 

బొడిచి, నటుల సేయకున్న నగునె 

చిలుక”? రాధి, రీ ఆ, 

దాపకజి 
6౨ 

నిచ్చెన, 

రామలటిం, 55 

దాపటి కాల బొమ్మ 

ఎడమౌకాలికి కటిన బొమ్మ. 
లు 

మింద జన్మంబు గలుగ నిర్మిం చె'నేని, 

కవులజుని పేర చాపటి కాలబూము 

6. వారి, 4,187. 

దాపరము చేయు 
మరుగుపరుచు, 

“ఉరు లజా భర గవ్వూర ంబునను 

రాగోద్వ్భృత్తి కీ వేల దా పరముం 
జేసదు వ ఉచలియు నూ పజ 

వృథా శాది, 

కాళిందీ 4 6.28, 

దాపుకొను 

ఆ(|శయించు, 

అకు ట్లరుగుడాంచి 

ఛంబు చాపుకొని 

వ్రున,?? 

దాపుడుచీరలు 

వమండుగలకూూ వ పచబ్బాలకూ 

క ట్టుక్నుట కై దాచుకొని 

రోమా కట్టుకొనే మంచిరకం 

చీరలు, 

“ఆఅకఖుడకు చాపుడు-వీరలే ఇరవె దాకా 

ఉన్నా యట, ఆవిడ కం తక్క వా? 

Ch 

(వాంత రత్న స నం 

సఖభీజనంబుల మరు 

కనిక, 8.205, 

దాపు దం డగు 

తోడుసీడ యగు, 
““చదిబిం-ది బుదు లిచ్చి చెతన్య మె మొన 

వాడు, పొదిగి నోదాపు దండె బోధిం 

పడా .?? తాళ్ల, సం, are 248. 

దాపుర మగు 

దాపురించు, 

ఏడినా అనిష మయినది 
౧ లు 

వొనగినవూూదజే ఉవయో 

గినారు, 
టె 

““ఇతనితోం గలసి “పీ రడిగి మాటాడు, 
తతి పాపి నానీగ్లు దాంపురం బయ ల” 

ద్విప. కల్యా. పు. 186. 

“ఆ చెక్కు_డ దాపుర మాయె నాకి 
సారం. 2.146. 

| దామాషా 

భాగము. 

(పాం) జామా శాహిోా, 

“నా చూమాపూాకు ఇందులో మున్నూరు 

మామిడికాయలు రావాలిఎ) వా, 
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దామెనకటు కటు 
రు ce 

బంది వేయు, 

“పామరపు టింధియాల బారి దోసి 

తిని నన్ను, దా మెనకట్టు7ా6 గటి. > 

తాళ్ల, సం. 6.59. 

దామెనకొయ్య 

దామెన క ట్టు _నంభము, 

క కర్రు. బం క్ర ఊదామెనకొయ్యా అం “జ్చైంికి 

పూజ, వె చు గావళ్ల నుట్లను (వచ్చి 

“తెంచు,”? వారి. వూ, 5.206. 

దామెన తాడు 

బాలా వలుపులు కల నిడు 

కకచదనువూ చూతము నీ తేజం గనుచు 

నుత్సాప పాంబుతోం దల్లి దా, మెన 
(తాటకా బెను తోటి తోన మును 

బల్మికా గ éకినన్ ఎ 
ee 

హారి, డ్, 4.285, 

దామెన వేట 
అక్క_డక్క_డ జా మెనలు 

అమర్చి వేయు వేట, 

““దిముంబువేంటలు దామెన ేంటలు, 

"తెర వేంటలును నేర్చు తెరలికలును.) 

ద్వా. 8.22, 

దాయ గట్టు 

బందము వేయు, 

శ, ర 

దా యను 

ర మను, 

రాను దా గా వలకడం కొన్ని 

మండలాల్లో కొన్ని వర్తాల్లో 

(వచురంగానూ, మిగత చోట్ల 

a. ంవయువాలాను ఆ 

మిగత వర్తాల్లో ముద్దుగా 

పిల్ల లను ee ఆ 

లోనూ వినవ స్తుంది, 

“డాయ్ీ పాపా చాయి 

అనడం వాడుక, 

“తమి పరఖామలందు€ల గలడా యని 

డా యని కాంగిలిం ఫుచున్ ౨” 
వా ఇస, 1.248. 

“రా|తికి మౌ యింటికి దారాల) చా, 

దాయపడు 

కష్ట్రవ గా 

వ న. 

పి_తార్జితంలో తనకు రావల 

సిన భాగం, 

దాయ మాడు 

డాయాలను ఆడు, పాచికలు 

రుడు, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 868. 
చూ, చెత్త మోడు, 

దాయవణజచు 

క ఫ్య మెట్టు, శాధించు, 

శరం య. వి యేల (కంకండొొ, క్రో 

యను ని కేల తడ -సినో రను 

(గుంకం, బోయెడుం జూ యిష్పుడ 

యను దాయవటిచె నను మనోజతాపము 

పేర్మిన్ ౨? భార, మిరా, 9.812, 

దాయాదిపోరు 

తీరని వగ, నపహాజవై రం, 

“వాళ్ల కిద్దరికీ యెప్పుడూ దాయాది 
పోరు. వా, 

జూతులకు ననాజంగా చెర 
డు య 
ముండులటు మె యేర్పడిన ద్, 

న్ా 
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దాయాదిమత్సరం 

చాయాదుల వగ, 

“వాళ తగాదా అంత సులభంగా పరి 
cc 

పార మయ్యేది కాదు, వాళ్లది ఆంతా 

దచాయాదివముత్సర౦ .?’ నరా 

చూ, జూతిపరము, 
జా యు 

దారము గట్టు 

చెండ్లి చేసి కొను; తాళిగట్లు. 

“కాడల we నంటివి నన, బోడ 1 
తత్క_ఇమము చెల్లుం బో యూఢల 

కున్, వాం డొక దారము గటి న, 

వాంజే నీ మెడ నొకండు వలభుం 

డగుచున్ ౨) 

రానుక థా, ఊరత్త, ఫా 

దారవట్టు 

ఊచానము పట్టు. 

“బలిం జేరి త చారవటి వామను(ండు, 
లె 

యిల6 గొల్సినడి చూచి యే నసెటుంయగు 

దును,” 

వర, రొ, కిష్కి 0, పు. 50౮5, సుం, 24. 

దారవోయు 
చానము చేయు, 

“కన్య కాతిలకము దారవోయ వసు 

“జీవునిం గట్టడ వేసి) 

. భి. 6.44, 

విజయ. 8.108. 

దారికట్టు 

fk (తోవను అడ్డగించు. 

ఏ, మహమ కల ఒక రక 

మైన మూలిక, 

“ఇది ౨ చారికట్టు “వెంంనక, టిది కాంతా 

వశ్యకరణ మిది నీమడి “80 ,పొదవిం 

చు నో నశేళ్వర !, పదిలం బని తెల్పి 

కొన్ని బదనిక లా'సలాన్ ౨) 
శుక, 1.54. 

దారికాడు 

దారిలో సహాయంగా వచ్చే 

వాడు, 

కళను ట్రై దారికాం(డు చె నడవపిం చు 

బథముఎ** పండితా, పర్య, 867 ప, 

దారి కాచు 

ఎదురు చూచు, 

మాటా, 17, 

దారికి వచ్చు 

చెడు నడవళ్లు మాని నత్ప 
థములో నడచు, 

ఊారిలో వడు, 

“క్ డొంక దారికి వసా దస ఆశ లేదు, 

వూ రిగా చెడినోయాడులి కామో 

దారి కొట్టు 

న విడి చేయు, 

(బాన్, 

దారిపటు 
శోధ 

వెల్లి బోవు. 

“రాగానే నాలుగుమాట అ సేసరికి 

వాడు వచ్చిన దారిపట్లి వెళ్లి పోయోడు.?? 

చొ 

దారిపడు 

దారికి వచ్చు, 

“బుద్ది రాంజేసి యిపూడు చారిపడ 

దెద్దుకొొందు.?? 

వర, రా, ఆర, పు, 207. పం క్షి, 24 

దారి మళించు 
లం 

ముంచిడాదికి య 

“క్ స్ప్నేహితుత్ణి కాస్త దారి మల్లీ ంచు 

నాయనా ! న్ ళం ఉంటుంది.? 

ChE 
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దారిలో వడు 

“ఇప్పుడిపుడే కా స ఆఫీసు దారిలో 
పడుతూ ఉండి,” 

దారుగపాలు 

ఒక రకయెన మల బంధము, 
షు C౧ 

కక, రూటు థఛొముకపాలు దారు” 

పాలు దారుధాణు ... మొదలగు పడు 

నాలుగు విసరులు...” (పబంథ, 758, 

CE 

దారుధాణు 

ఒక రకయెన మల బంధము, 
యా ఇటా. 

చూ. దారు పాలు, 

దారున 

తటాలున, 

“పాదిగొన్న ఘనావళిలోన నుండి చా, 
రన నెదు రెరి వె భవనిరూఢిం జెలం 

గాడికొొంద అంగనల్ ౨? 

యా, లి.7ి. 

శశాం, లీ.7. 

దాలిగుంటలో కుక్క అగు 

"తాత్కాలికంగా నత్ప్రవ_ర్త 

నకు (వతిజ్ఞ తీనుకుని వెంట 

వముదిచిపోతూ ఉండు, వెంటనే 

“వా డేమూ చాలిగుంటలో కో క్క 

ఆయాడు CR 

దాలితోక 
డాళి అనగా ను గుల తో 

గుం (దడ ముగా ఆమ ర్చి న 

కుంవటి, దానికి (వక్క-గా 

ఆనించి యుంచిన కాగు, 

దినినే పొంత అంటారు, 

“పాయిలో చెడితే పొంతలో 

దూది వస్తాడు” అని సామెత 

కూడా డదినిమోాద 'యేర్ప 

డిండే, 

“క్వనిమిటి చేనిపాటు పడి “పీర్పు(శమం 

నింటి కేంగుచెం, చినతణటి చాలి 

తో౭కపయిం జేర్చిన కాంగసలనీరు వూ 

నంబున కవురించి... 

బున 

శుక, 9 తెరిర్, 

దావకూళ్లు 
తాళ్ళ, సం, 11, 8, ఛా. 156. 

దావతి బడు 

అత్వాసక్రి చెందు. 

ఈ చావలే నేటి ధావంతం 

కావచ్చును. 

“ఏవే నుపాయాలు గావు ఎక్కువ భక్తీ 

కాని, చావతిం బడక యిది దక్కితే 

సులభము) 

తాళ్ళ, సం, 6.49. 

“పిల్లలూ పెం -డాము ఆని ఆంత 

ఛావంతం పడితే శేపు వదలిపోవలనీ 

వసే ఏం చేసావు? 

దావా వేయు 

వ్య్యాజ ము వేయు, 

“కోర్టులో చాచా వేసే తప్ప ఈ వ్యవ 
హోచం “తెగదులి 

దాసరికొ య్య 

ఒక రకమైన ల. 

6ళట్రాగద  దా'ససదికాయ కొఆఅమోనుల'న 
అం 

ము,చ్చుంగి బేడిస చెల చాఅమోను,?”?” 

సాం'స, 4.187, 

గా. 

కాన్ 

దాసరిగాడు 

తాబేలు. 
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దాసరదిపాము 

ఒక రకమైన పాము, 

దాసరిపిట్ట 

నామాల పిట్ర, 

(టౌన్. 

దాసరిబుట్ట 

దానరులు పితు మెతుకొను 

టక భరించు బుటు, 
య ఈం 

66-జ్సుర్రి యే మటన్న నిలు వె ల Te 

జూలండు చేత నంటి మా, దాసరి 

బుట్రయుం న్ముదుక దావళి ద ట్రియుం6 గాని 

కాన మ్య ఆకేసరివు థ్య్ నీ(పతిన 

గల్నె.? వజ, నీ,94, 

దాసిక తె 
Po) 

వనిక త్తే, చే వకురాలు, 

కదేజెలం ౫నుంగొన్న “నా బలి 

జూాఫుచు, దానిక తెలం గన్నం దార 

నీ లంచుులి 

8.10. 

దాసునితప్పులు దండముతో సరి 
ఆ|శితుని తవ్వలు తుమించ 

తగినవి అనువట్ల  ఉవయోా 

గించే వలుకుబడి, 

మల, 
న 

దాస్యము సీగు 

చానినత్వమును విడిపించు, 

కకరానని దాన్న ౦బు నింగి న కుల 

శేముండు 

వ చ గ 

దాష్టీకము చేయు 

జులుము చేయు, 

| 
“నువ్వు చాప్పీకం 
రూరుకుంటూారు శి 

కుం వీసాదు జి 

చేస్తా నంేెటు ఎవ 
నాలం వాయించి 

వా, 

ణాహా ముచ్చు 

దాహము తీరుటక నీళు 
త ౧ 

మొదలయి నని యిచ్చు. 

“తక్కు వపడ నొకవూటు కొన్ని చాహం 

విచ్చు వారునుం గలెచే యని యౌనేక 

(పకారంబుల బోధించి. 

సానందో. ర.1కి. 

దిండువడు 

మూర్భ్చృవోవు,. 

(బెన్. 

దించి దిగవ 'పెప్టైవరకూ 
చచ్చేవరకూ, 

చనిపోయుముందు మంచం 

మోాదనుండి దిగససవ వెటఉడంమె 
లా య 

వచ్చున వలుకుబడి, 

“కొను దించి దిగబ ెట్తువరకూ యింతే, 

ఇక మంచిడారికి వస్తా దనే ఆశ లేదులి 

మె 

దిందువడు 

డిందువడు; (కిందువడు, 

“దిందుపఢ్డ లోకులకో (దిహ్ల మిచే 

కాబా 23 తాళ్ల, సం. 9.56. 

యాం ఊఉందుపడు, 

దింపుడుకళ్లం ఆశ 

ఆఖరు ఆఫ, 

చయ్, దిం పుడుకళ్ల ము, 

దింపుడుకళ్ల ము 

శవాన్ని మూనుకు పోయే 

టువ్వూడు న్న కోన ఇంకా 
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కొంతదూరం 

“దింపుడుకళ్లము అని ఒక 

(వేశం ఉంటుంది. అక్కడ 

దింపి ముఖంమిోాది గుడ్డ తీసి 

చాచి తరవాత యెత్తుకొని 

పోతారు. ఒకవేళ యింకా 

(పాణం ఉండి కాస్స కదులు 

తా డేమా అని ఆశతో 

ఆవని చేస్తారు, 
చూ, దింపుడుకళ్ళం ఆశ, 

దింపులకు తెచ్చు 

తిరన్మ_రించు. 
“కధనుర్ల తల వంపు డింప్రులకుం ెచ్చు 

కొవమురు ౫లకనుబావములంనులి 

చం. రా, 8.98. 

దింపులు వోవు 

(వేలాడు, 

ళఆందంద వతోరుహాములు దింపులు 

వోవం, దొడుక నిచ్చుట యెట్టు దుర 

రసము? కాళీ, 4.1]. 

దిక్కమొగ మగు 

hy దొెగ్భమ చెందు, 

దిక్కు మొగము గాగ జొకు్క_ 

భటులు.” విజయ. తి.157. 

౨. దిక్కులు వట్టు, 

యే౭గిరి “ఎక్కడి పద్మజాండ మని 

దిక్కు. వెంగంబు ఆ సురల్ ఎ) 
నమోర. 2.184. 

దిక్కా-(కో్ర2)మొగ మగు 
దిక్కుకు ఒకరు ముఖ మె 

పాతీపోనవు. 
కాందిళీకు డగు. 

ఉండగా i 

అలన షు 

దద యం... మలా మానను ాలనాా పూరా నం ానానాపా టా లతా దయా పన పలనాతతు తయా మామాట. 

న. 

“దెకా_"ముగము లెరి దిగధిపతంలుం? 
పారి. 5.ర7. 

దిక్కా. మొగము కాక దికో్కో_ 

మొగము అనునది నది య 

యిన పాఠ వముయి యుండును. 

“టు మెకములు ది కా మొ గంబు 

లయ,” రాజ, విజ. 8,86, 

దిక్కూ 

ఆశయము, ఆధారము, 

“కలిగి కలలని మనముతోం గాళ 

హస్తి, విభునిం దలంచుచు దిక్కు నీవే 

యటంచు,” 

కా. మా, 1.47. 

“వీది క్కువ డున్నాడో చెప్పుకో.” 
జె, 

“ఉదక లేనివాడు.” వా. 

దిక్కు దెస 

అంజా దండా; అండా 

ఆపూ, జం, 

““దిక్కు_చాసయు నీవ "చేవ. 

పండితా. ద్వితీ. మహా, భుటు, 65, 

కకం కున్న దికూ్కూ డసా నీవే) వా, 

దికుగం గానకుండు 

ది క్కు_ తోచకుండు, 
దిగా ంతి చెందు, 

“దిక్కు. గానక దిన తాధీనవ్బాదయుe, 

డగుచు? క మౌ. 8,198, 

దిక్కు-న్నచోట చెప్పుకో 

చం చేనుకుంటావో ేనుకో 

అని బెదిరింపుగా అనువూట. 

(కనేను చచ్చినా యీ యిల్లు న్స కివ్వను, 

నీక దెక్కు_న్నచోట చెప్పుకో? వా, 
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దిక్కు. బిళ్లలు ' దిక్కులు చూచు 
ఒక రకయమన పిలల ఆట, దిగ్భాంతు డగు, 

ల | (వాన్, | “బలమటీ రఘురాముప దృష్టి నతండు, 
సాలవక దిక్కులు చూచుచు నుండె,” 

దిక్కూ మాలినంత SE 

1. అధిక మయిన, ఇది అది 

అని చెప్ప విలు లేనంత. 

శకవా లింటో దిక్క_మౌాలినంత పని.’ 

శర ల 

౨, వనికి రానిది-విజేవషణంగా, 

“ఇంత దిక్కు_మాలిన పని వేటొకటి 
ఉండదు.” 

పషూ™ొ 

కళ 
99 

వాడు వట్టి దిక్కుమాలిన వెధవ, 

కాస 

దిక్కుమాలిన పీనుగు 
1. దిక్కు. లేని శవము, 

౨, ఒక తెట్టు. 

భారా అశ్వ. 1.46. 

దికు,. మాలు 

1. రతుణము తేని దగు, 
శ“కాక్ర్చ్య,బులు నలవం౫ నిడుద నిదుర, 

నాలనీ తెలుప దిక్కు_మాలి యున్నా. 
డు గదే.) భార. ఆశ. 2.162. 

భాగ. ర సృం*, 71. 

2, దిక్కు. లేని దగు, 

““దికక్కు_ మోాలినదాన ది కయి 

శావరే,?) ఏర. 2.125. 

దిక్కుల పాణ జల్లు 
ళం 

తిరన్కరించి పార వేయు, 

లెక్కి_౦-చక పోవు, 
కకఎక్కు_డి దుర్మ్శదుండొా తన “కే నొన 

రించిన రత్నవూజనల్, 

జూల జల్లి4?? 

దికు్క్ట_లల6 

క మో, 116, 

దిదనంమింతా దా 

దిక్కులు పాజ జూచు 

నిన్సవాయస్థితితో మా చు, 

సరా వరి య్ యుండు, 

భష ఆతనిం గనుంగొని 

దైన్య మధికంబు౫ దిక్కులు సాం € 

జూచు-చున్ ఎ) శుక. 2.276. 

“ఏమి తోచక వాడు దిక్కులు 
చూసూ నిలబడినాడు,?)? 

పలు 

వా, 

“వాడు ఉోరిజే ది క్కు లు చూ న్తూ 

కూర్చున్నాడు,’ 

=] దికుగాలు పిక్కాటిెల్లు 

దిక్కు_లు నిండు, 

“వన త్కేయుని మణి చిత వ్మేత్రకర 

హుంక్ళతి దిక్కులు మ్ క్కు ఉత్ లం 

“క్ ?? పారి. లీ.22, 

నద కనన భం డౌ ముదలయిన 

హృ ద్యా న వద్య 

దిక్కులు పిక్క టి ల నిర్ధాషం బులు 

బోరుకొల్ప ...? సాంచ, తి.29, 

దిక్క్కూలు ముట్ల 
ఠు 

దిగంతములకు వినబడునట్లు, 
కళ వరపు గన లాల చెతి ముతుకాని 

దిక్కు. ల్శుట్లం గీం పెటుచున్ ౨) 
వ 

కా, మా, 2,147, 

శ 

వాద్య విశేవంబులు 

దికుుు.లు సూచు 

భయ భాంత ముగు, 

వగా డందుచు దిక్కులు సూచుచున్న 

సారంగియ పోల, 

భాతర, (దోణ, 1.17. 
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ది కె-డసిన రితి 

దిక్కు. లెనట్లుగ , 

ను గాా, 

నిరాధార 

““లక్కు_తానె గుక్కు_ మెక్కు_ని, 

విచదీతి నుండి తెరువరు లెవవో.. 

పహాంన. 4.286. 

దె 

ఎ” 

ది కగంనరు లేరు 
నిన్పహాోయతను 

మాటు, 

ఉనా వాదయము వెత యూూహిొంచి 

జ్ 

సరాచుం చు 

వారింప ది కె_వరున్ లీ రిక... 

కళా, 6.54. 

దిజ్మాాతముగా 

సరయ్ముంగా, 

వచె నా ఫలానాచోట ఇల్లు 

& న్న ది అని చెప్పవలసి 

నప్పుడు వివరా లన్నీ చెప్పక. 

ఆ దిక్కుగా ఉన్న దని. 

వేలితో చూపిస్తారు. 
అందు వచ్చిన వలుకుబడె , 

కాకీ, 5.187. 

తా. దిక్పుందర్శనం గా. 

దిగంబడు 

1. తగ, 
ళా 

దగ ంబడ చాక లింతయున్ ౨” 

పాండు, 4.177. 

2౨, ఇనుక వడు, 

“మే మందరం కలిసే బయలుచేరాం. 

వాడు వముధ్య లో దిగబడి పోయాడు,” 

హా 

రూ. దిగబడు, 

నే 

దగ గారు 

ర కము (నపించు, 

భా యేట దిగ గా కేటి చేవోలం, 

దోపిటి తవుబచదుకే దొడ దెనేరులొ 

తాళ్ల, సం 17527 

దిగ గాయి 

దిసులు వడు -- దిగాలు వడం, 

సిర ఆాహావడు. 

ఈక _ క్రొండం మం జెనల గదా, "తెగు 

, దుఃఖం బనుకొం-చుం, దిగ 6 -గాలుదు 

"ఆపుడు నెమ్మది న్వగ మిగులన్ .?? 
క, చీ. గ్16. 

దిగ జాతి 

తొలగు. 

త్రాగ అీనిలోే కందు దిగజూాె.) 

విప, 2.638, 

దిగజార్చు 

జార్ప్చు. 

“పయ్యద దిగజార్చు.? 

డ్రీడా. బం 22 

దిగ జెమట పటు 
| డడ 

| 
| 

జు ప ౧ తా  చవుటలు కారి 

పోవు. 

సారం, 8,162. 

దిగ దన్ను 

వదలి “వేయు, 

“దించి సురత వేళ దిగ6 దన్ని విడిచిన, 

కని? కబిక, 4.190. 

' దిగదాటు 

దిగు, 
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““కాంశు యుదంకు లండు (గమ్మున దిగ 

దా౭టి, వనుకొనునంత కం గనపఫుట్రల 

జొచ్చి నయ్యురగము ,?? 

భార. ఆశ్వ. తి, 105. 

దిగదిగ 

1. మెజటయుట యందలి అను 

కరణము, 

“6 ఆబ్బరుచిం దూర్చు 

మెఅు "సిటి 

2, ధ్వన్యనుక రణం, 

“మృగములు మెడ లెత్తి జ వులు 

దెనది౫ నిక్కి ఆ-చి దెళ లాలకిం-చి,”? 

నవ, 1.50. 

వి, శ్రీ ఘముగా; గబనగ శూ, 

దిగడిగ యంచు 

మను. 4. 60. 

“లేర, జిగురరటాకోలు పెట్టిరి, దిగదిగ 

నశ్రేవియాజ్ఞ దివ్య పురం (ధ్రుల్ ఎ 

శమ. 2.128. 

దిగ దుడుచు 

చుట్టు తిప్పి పార వేయు, 

మంత తం (తా దులతో 

ప్ చైనా నెప్పి వచ్చనవ్వూడు 

"దేనినో దిగదుడిచి వేసారు. 

అశ్రు దిష్టి తీయుటకు నివు 

కాయా ఏవో దిగ దుడు 

సారు, 
క 

4 కమ్మున ఛసితంబు6 గలయంగల జల్లి * 

ముమ్మారు atta దుడ్చి మ్ఫుక్తు నంత 

తుని? బన, అ 150. 

దిగ (దావు 

1. జూరించుకొను, 

పావు. ఇన్. అతల గ 

౨. వదలు విడిచి జట్టు. 

““భయూభరరాజకన్య మణి భూహణాముల్ 

దిగ చావి.?? వార, 4.9, 

కి, గర్భ సావము చేనుకొొను, 

దిగ(దొబ్బు 

(కిందికి (తోయు 

“రక్కు.సు క తన తొడలు 

నుండ నీక గొబ్బున దిగ (దొచ్చి.?? 

భాగ. 7 స్కాం, 184. 

దిగ్మ్యదోచు 
కుడుచు, 

కలయక యెంతయు ది (దోచి 

చలువ మనంగ జేర వచ్చిన ప్రియ 

శ్లూవు గారదిం-ి,?? పొది, 9.15, 

 దిగనాడు 

వదలి మెట్టు, 

6ళట్ర సగ దింతటి సర్వజ్ఞ త, దిగ నాడుము 4?’ 

నిరంకో, 8,16. 

దిగనారుక పోవు 

కృశించి బోవు. 

“వాడు నానాటికీ దిగచారుక పోతు 

న్నాడు) ళ్, 

' దిగనాళిలు 
మమ. 

కృుతాంచు, 

“క్ు దోజుదరోజుకూ దిగ నాశిల్లి పోతు 

న్నాడు వా, 

దిగపారు 

“దతం “డజాయుధథధం౦ంబు దిగం,దావి యచే 

స్ట. జాందు,?? భార, (దోణ, 5,తె0క5, మేను 
| 

అంతటా చవ్య్యావీంచు. 

“వెళ్ల బెట్టునొ వూర్ష్మ విధుశా౦తి 

దిగపారునో జుండి "తెలివి 

నిరంకో. 4.,.9|], 

మొనమున 



179 దగగ దిగఎటదెగ 

దిగబటు 
లు 

దిగబడి పోవు 

వెనుకవడి పోవు. 
“ఇందాకా మాతో నే వచ్చాడు శానీ 

ము భ్య లో బు క్కు Ss దిగబడి 

పోయాడు, వా, 

దిగబడు 

““పంకము గొరిజ దిగయంబడం బఅవ లేవు, 

మన్ను లివ్వేళ “చేని మున్నులందు.”) 

మను, 4.20, 

దిగ బాటు 

మిగిలినది, జేవము, 
(బాకా. 

దిగబాణు 

1. తీణించు, తగ్గు, 
“కాంతి దిళల౭ెబాలం (నొ-చిముఖుంబు 

నందు6, బద్మిన్ ముమష్గి వికసన(పౌథి 

సడ లె.) కవిక. 4.68, 

2, అంతటా వ్యాపించు. 

“వెళ్లం బెట్టునా వూర విభు కాంతి 
యి =) 

మొగమున్క, దిగంబాబునే “పెండి తెలిబి. 

నిరం, 4.91. 
తయా, దిగపాదు, 

"వేనంి” 

దిగబిటు 
టె 

1s వదలి మెట్టు. 

ళ ఈం ఆభబ్బాయిని సర్కాాలో దిగ బెట్టి 

వస్తాను. ఉందండి గా. 

2, మిగులు. 

“ఒక్క పండు కూడా దిగ బెట్టకుం డా 

మా అత అంతా తినేసింది. ఇప్పు 

డేం చెయ్యనూ లా? చా, 

] 

దిగబోతలోకి వచ్చు 
వెనుకకు మరలు, 

66 వాలుగు డబ్బులం చేరేసరికి ఈ మధ్య 

' మహా (తుళి పోయాడు, వ్యాపార ఆ 

కాసా దివాలాతీసేసరికి ఆయన కా 

తుళ్లంతా దిగ బోత లోకి వచ్చింది.” వొ 

దిగమోపషపు 

దిగ దుడుచు, 

“ఆరుదుగ రక్నవూస యఖిలాంగములన్ 

దిగమోాపు చాడ్సునకా,? 

భో, 5.150. 

దిగ (మింగు 

పూర్తిగా (మింగు, 

“కడ తేఅంగ నిత్తునె యింక వారలకా, 

మిక్కిలి శకి మూ దెగ(మిం గాద 

నంచు బరికువింప6గకొలి 
రాం 

దశా, 2. ఆవ, కిలి2ి, 

దిగవిడుచు 

వదలి వమెటు, 
I) 

“త్తు నుమ హహోశ్వరోాదయ, ముగు 

“గృహమును (బబలని(జ నందిన 

' భార్యకా, దిగవిడిచి యెక్క. డేని 

. యు, జగతీకుండు ననసె నిశలీథ సమయము 

నందుకా?? భాగ. క. స్కం. 407. 
వారి. వూ. 5.222, 

దిగవై చు 

మ ర. 

“నాాప్పుడి చేమింక నొకచో, చెప్పర 

మగు నుక్కు_ జేను దిగ వె చిన వే చెప్పు 

కొని కదలకండెడం కప్పు తెఆంగు 

నను కోరు గదలక నిలిచెకా) 

శుక. 2.11, 



దగర 

PA 

“కవత ము కె 6ద నన్ని టి దిగ వ చు 

కశయూూర. 8.70, వాంతి? 

దిగ వ చుకొను 
sr 

తాలు, అరె 

కడకారిన ఒళంతా సాొతులు దిగ వేను 
ca నల 

చెంది) 

దిగాలుపడు 

దొెగుళలాం చెందు, 

తయా, దిగాల్పణడు, 

CRE 

దిగాల్బుడు 
చూ. దిగాలుపడు, 

తష 

నంబంధము కల్సీంచుకొను. 

కళను వాంపనిలో దిగడం నా కిష్టం 

"బేదు,9) వా, 

“వద్దు వద్దంకు వ్యాపారంలో దిగాడు. 

ఈ్న్న దంతా ఉఊోడ్సుక బోయింది? 

భాం 

దిగుజాతి 

తక్కు వజాతి, 

“ఆతి వశిత్వము దిగుజాతు ల(గజూత,. 

నను'సరిం-చుట ...?? ఆము. 4.277 

దిగుదల 

దిగువ-తగ్గుగా నున్న భాగము, 
0 

దిగుమతి చేయు 
ఇతర ేశములనుండి నరుకు 

అను తెప్పించుకొను, 

(బాక్, 

180 

వడ వేయు, 

దిగు దెిగసు 

దిగుదెిగుుదికా్యాజఖను. నాటి 

ఒక రకయైంన చాల్మక్రీడ, 

పండితా. (పథ, పురా, పుట. 460. 

దిగులుగెను 

దెగులు వము, 

“దిటు చెడక దిగులుగొని సట, నాట 

లారక వనుక ముందుల జూడక...) 

సాంసన, 5.186. 

దిగులుపడు 

భఛభయవడు; ఆందోళన చెందు, 

““భఘోరభంగిం టోరణాయాణుం ఇ 

యా"క్సె, గగన మగల జగము దిగులు 
పడడం. రామా. 6.201. 

“డబ్బు లే దని దిగులు పడితే ఏం 

మ స నాభ పా షాను వా ముదము నామన 

లాభం ళ?? ప 

దిగులువజఅచు 

దిగులు వడునటు చేయు, 
| [ట్ట 
దిగులుపాటు 

భయము, 
శర, 

' దిగులు _ యదారు 
య్కు చింత, జం, 

“వాడడం దిగులూ యదారూ లేకుండా 

వాళ్ల నాన్న నంపాొదన తింటూ బతుకు 

తున్నాడు, ముం దున్నడి ము'సళ్ళ 

పండంగ 9 వా, 

"“రాయలనీవులో [వచురంగా 

వినిపించే వలుకుబడి, 

దిగులు నాచ్చు 

దిగులు కలుగు, 

om 



దిగు. దెగు 
ళు 

“జీవత అకు దిగపలు సాచ్చె.? 

భార, కాంతి, 6.444. 

దిగువాటు 

(కింది భాగము, 

181 

| 

1 లి 

6కద్దాచద్రాన నల తెలమబ్బుపొాంతేన ' 

దిగువ్యాటున నదె కలదో లేదో యను 

మా (తము 

తనయా 13 

దిగువాయిగా చూచు 

తక్కువగా మా చు, 

““దిను అయినవారి దడిగుబాయి-గా జూా-ది, 

పరము గనక నూతం బడును వేమ," 

“భాగం గంటిచా నృప 

సా. 1.124. SEEN 

"వేమన. 8. భా. 126. 

_ అంప? దిగువాలు 

హారలి పారు, 

““కుంది పయిం దిగసగచాలఅలలిి 

అజయ, న 

దిగ నాడు 

కుడుచు, జార్ప్చు, 

“పయ్యెద దివనీక పట్టు నింతకు, 

మున్ను, సీస నే సంగతి దిగనాడే,ి? 
౧ ల 

కవిక. 4. 1758. 

దిగాయి 
గ్ 1 

కృశంచు. 

“బప మన మహమండు దిగులున, దిగ్హాజే 
ల 

గిరిం (దకన్య లేంకవ తప్పక ఎ) 

పార్వ, 858,59. 

డిగుడుకు దిగుడు 
౧ fn 

బాలా తక్కు_వదె, 

“(థ్రీ చేంకకుళ్ళర స్స్ చే-బీ (ధభువపదము, 

"జీవ తాంతర మెలా విగుడుకు దిగుడు.” 
యం ౧ O 

తాళ. సం, 8.201. 
ne) 

టె౫గు_దిటా 
౮ 

ఈన్నట్రుండే "లేచు, 
లా 

ధ్వన్యనుకరణముగా ఏర్పడిన 

వలుకుబడి. 

దిగ్గున లేచి నిల్చి యువతీమక రాం క 
శుఖావ తారు?” శుక. 1.298. 

డిగ్గోరు 

కోయు మెరునకు ముందు 
మప 

ము ర్వ శర్మ 
జమ 

దిగ్భుంమ 

దిక్కు. తోవమి, 

ఈక డెంయతో.6 చెనంగి దిగ్భ్రమ. దత 

గ. హారి, ద్వితీ. పం క్స్, 11085, 

దిచ్చుమొగ మగు 

అదృశ్య యగు, (టౌన్ 

దిటదప్పు 

దిటను తవా, 

సుస్థితిని కోలుపోవు. 
పృ్పృథివి నింగియును దిట దప్పు, దిట 

దప్ప నెందు (బితిథ్యనుల్- నిండ? 

వర. రా. బా, వు. 201, పం క్రి, 17. 

దిటదేణు 

ఆరితేరు. గడి తకేటు, 

“దిన ముకివబింత గాగ దిటడణి వధూ 

మణి కేళిచాతురిన్ ౨? సీముం, ఢం. 

దిటవరి 

ధైర్యశాలి, 

“తం | ఇాంనుదొరలతోంల దగవుల 
శేర్పడి యే దిటవరి నిర్భహించి 
మించె,?? ఆనంద, క్స్, 59, 
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ల ae లు ఇ 

దిట్టపడు ' దిద్ది తీర్చు 

గట్టి పడు, అ తా తీర్చు, నదె 

ళజ్చులంము కాటుక మొగంబున దిట వేయు, చక్క- జేయు, 
కుడి? ఆ. ను. క, l.2రి పు దశ స్త బు కృంగారవనంబులో నగరిపాంతం 

దిటపలుచు జక్కు_€6గా దిద్ది తీర్చిన వూం బేనియ 

రల దృఢ వరుచు యేటి కాలువ దరిన్.’” పారి. 1.71. 

“చందాసాహీబు న్విడిపించి యాహి దిద్దినయట్టు లుండు 
రాయిత మొవహాదినీ ఖాను వంట నంటి 

రా దెట్లపజి చి.’ 

ఆనంద. పీఠ. 106. 

2, నవుకూర్వ్చు,. 

ఏత సిన జగడంపు thea దిట్ల 
పటి-చిన,”? ఆనంద. పీతి. 106. 

దిట్టాడు 

అతిళయించు, 

66-ఆ్రీవ్రా 1 కయ్యము తోడి వేడుక 
వుది£్ దిట్రాడ వు ర్య ండు "నే 

(శోవకా జేతుల తీట వుత్తు నని 

కోరున్ ,౨? ఈ. వారి. 5.21], 

దిడ్డివాకిలి 

చిన్న వాకిలి; దొౌడి వాకిలి, 
డ్ 

రంగ, Ta యువ, 808 కు 

దిడ్డి వైచు 
పల్ల కీఅవంటి వాని వాకిటి 

క డంగా వరదా వేయు, 

“పెంట్ సాలకీ, నప్పువుబోండి నుం-చి 

ము అు€-గా రెడు బంగరు (వాత 

పచ్చడం, బొప్పుగ దొడ్డి ఎ చికొని 

యుబ్బు్హమెయిం గొనిపోయె నింటి 

కిన్ ,౨? పరమ, 2.లెరి, 

కకత  వాహానవుల నంతఃపురకాంతల 

నిడి దిడ్లు వె పించుహెగడులును ఎ) 

కళా, 8,29, 

“తీర్చి దెద్ది న ట్లుండు, 
“ముద్దులు -నెమెర్ముగము "పాసా 

రసంబులు చిందుగుబ్బలుకా, దె ర్ న 

యట్లు లుండుజిగిం దేణెడు చెకుు__లుల 

గాబఐిమావియున్'.?’ వహాం'స, లీ.24. 

దిద్దు 
నేర్పుకొను ; నేర్పించు, 

అతురములను చే రు కొను 

నపుడు దొద్దుట అలవాటు, 

త ద్రా్యారా వచ్చిన పలుకుబడి. 

Ses ఇచ టి కిమ్మునివ రేణ్యుం, 

డేతకేర దొరంకాని యొన్నియో 
నా ళ్లయ్యె, చ మేమి డెద్దితి వెలు 

జెస్రమ,?? కళా. 2.81. 
“సీ నేర్చిన కుల డొదు మనుచు నొప్పు 

cn C౧ రు 

గిం చితి నిమ్మ పోయా గివరు ఠీ 

కళా, 2,తి1, 

దొద్దుగడ 

దిద్దువాటు, 

““మిముబోం టూండుది పల్కు_ దిదు 
యలు 

గడకుకా మే లందుెలే.?? 

ఆచ్చ. ane 1.41]. 

దిద్దుపాటు 

1. సనవదించుటు, 

౨, శిహీంచుట. 

శ, ర 



రు దాన 
రు 
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దిద్దుబడి 

దిదుపాటు, 
ద 

దిద్దుబాటు 

టూ, దిద్దుబాటు. 

దిద్దువడు 

వీక్షణము వొందు, 

“బీవకులనాథ నా యొ ద్ర దిద్దువడిన, 

పాల౭తి యొన్న6టికిని నన్ను Er 

గలడు? వాల్మీకి. 8,87, 

దినకొ త్తలు 

నిత్వనూత నములు, 

ఈళద్రిశ్త నము లె తేను దినకొ త్తలు," 

దినకోరు 

వోజుకరూూలిు, 

ఈళషనకో రనంగ వెలయు దినదోజు...”” 

ఆం. ఖా, తృ. 82, 

రూ. దినగోరు, 

దినగోరు 
ఒక మసనిహికి ఒక దినమునకు 

వచ్చు కూలి గింజల భాగము, 

““తివుటం జుక్కాలజేని దిననోరు మెనం 

గిరి, వండ్లు డుల్చిరి కల్పపాదపంబు.*” 

నెపషు, 7.81. 

చూ. దినకోరు, 

దినచర్య 

(వతిదినము చేయు వని, 

దిన చల్వలు 

రోజు కొక్క_టివంతున ఉవ 

ఇయోూాగించే చలువ చేసిన 

అతులు, 
రు 

““నిదంప్ర మేలి సామ్ములు, దిదిన కనూరి 
ద ద —» 

బాతు దినచల్వలు తవ సగ 
లు యా 

విజ, 2.144. 

దినబ తెము 
వ్ 

వోజుకూళు. 

“సలా వ-చియింప నికు ముదలక౯ె దిన 

బతెము "సే నొడంబడన్ ఏ) 

ల వారిళ్చ. 4.192, 

దినదినము 

(వతిదినము., 

“దినదిన మట్లు తత్పరమతిం బడి వేవురు 

పీరంటాం డడ కృర్చన లానరిం-చిలి” 

పారి, 5,55, 

దినము తులు 
PURI 9 

నిత్వవుత్తులు. 
9 ey 

కకదెనమతులము మా తెలి వేటిది.?? 

తాళ్ల, సుం. 8.124. 

దినరోజు 

దోజుకళూలి ; (వతిరోజు, 

క కచ్చ లి [హా 'నంబు దప్పక యుండ దిన 

రోజా, మాదిరి నొంటరి జోదుమూంక'.?? 

రా. ఐఏ. 5 ఆ, 1ఏిం 

దినవటా 

జమా ఖర్చు. 

“కాల మకా గానికు డప్పుడు తీర్చి 

లిఖిం-చినట్రి యా, దినవహి లెక్కవా 
అనల జల్సి౫ం జుక్కలు పర్వ నత్త 

ఆన్) హాం 'సుః 1.142, 

దిన వెచృము 

(వతిరోజూ అగు ఖర్చు, 
“దినవెచ్చమునకో ఇ తనమేనం ఇల 

సామ్ము, కొదుకక బచ్చింటం గుదువ 

"వె -చు.ి? పొందడం, 8.16. 
a 
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2. దినచర్య (వాసిజెట్టు 

పు స్తకము. 
కకరునరయం౫ రాయల పేరిటి, 

మషతియుల కు. జెటిపడంగన్ ఎ” 

కృష, 8.104. 

దినవారములు 

అంత్య కియలు. 

దినసంత అక్కా 

ఎక్కు వగు, నమ్మర్హ యగు, 

“క్రానేవారు తినేవారు కూ డికాడి 

మూంక లె, దినసంత లెక్కె_ నిచె 

చజీపాుులార రాదో 19) 

తాళ్ళ, సం. 5.170. 

దినాలు 
చూ. దివసాలు, 

దినుసు ఐఏర్చు 

ఉన్న వానిలో మంచి వైన 

వాసిని ఎన్ను కొను, 

“తెలిమొల్ల మొగ్గలు దిను సేర్చి 

కూర్చిన, మనగ౭టిమి హా చ్చని తాగ డ్డ 

వలయము.) రాజగో, 4.75. 

దినుసు మిజు 

సాటి లేని దగు, 

“ఓ తెఅగంటిదొర "లెల్ల దినును మోణిన 

"లంకు లలరు విలాల్సు ముదుల 
ద య 

నముజింది,”? 

దినును వచ్చు 

నమూన మగ్గు, 

అచ్చం చాల, 6. 

విజయ. 1.100. 

దినసరు లా ; 

mn ఊ తా జా 

న. ఆ 

న ామన నాతలను దద అయనా దాతా కా. అలియా. రాము. యా. 

ERIE ము ఉనా. 

చలనాలను. పాలనా అండను. పాయయానాడన నాడా లలనా లా మినా వాలా ఆలా వాల ఆం! 

దెప్ప-_దొబ్బ్స 

దిప్పృకాయ 

శుంఠ. ఒక తెట్టు, 

““దెక్పుకాయనవువలెం దిరిగి యిల్వరు'న6ం, 

దప్పంగ నడతురా...? 

పుఖులిం. 8.66. 

దిబ్బ చూప 

దిబ్బగా 'యేర్పడు. 

“ఆన లడుగువడియొె *నెటి నిసుక దిబ్బ 

చూపె నిద చి య్య ౨” 

కారీ, ఏ.2ప్ి. 

దిబ్బడ ఎత్తు 

చార్య దిబ్బ డెతు, 

దట్సు డెత్తు 

నీతంతో చెవులు దిమ్మువడు. 

దిబ్బతీర మగు 
డు 

ఒకచోట నుంట7గా నీరు 

నిలు-ను, 

“కటిదఘ్న ం౦ంబులుయ 'జిందొడల 

బంటులవ నె యె నుబ్బి దిబ్బతీర్తంబు 

లె భారలి తెర అత్ర? మ్ (ప. 2.14. 

దిబ్బడ వేయు 
వై_త్యాధిక్యం చేత ముక్కూ, 

చెన్రలు మూసుకొసి బోను. 

రాతి ఆరుబయట పడుకొన్నా నా 2 

తెల్లవారేసరికి జలుబు చేసీ ముక్కు 

దిబ్బడ వేసింది,” కొప 

చూ, దిబ్బ “వేని యుండు, 

దిబ్బలు. వెట్లు 
పభ 

కుప్ప వోయు, 

“దిబ్బలు చజెట్లుచుం దేలిన దిదివో, 

ఉబ్బు నీటిపె నొకహాంసం? 
తాళ్ల, 1.64. 



దిబ్బ-----దె వు శ 

దిబ్బ వేసి యుండు 

చనులు మూసికొసి బోవు. 

(శైత్యంతో.) 

చూ, దిబ్బడ వేయు, 

దిబ్బె మెత్తు 

(పమాణము చేయు, 

(వవమాణం చేసేటమాడు 

దివం ముటణి (వపమాణం, 
లు 

చేయడం ఇత్యాదులు (వసిద్ధ 

ములు, వచ్చున 

పలుకుబడి, 

““దెబ్బె మెత్తం వచ్చు నబ్బుర పుం 

గల్మి, చర మోతినరీతి మెలల 

డనుచు,?”? 

దిమిదిమి యని 

మచ్చల [మో గుటు లోని 

ధషన్యనుక రణము. 

““ఏమిడెమి యనుచు నంచెల (మోయు 

చాట లమరనారీమణు లాడుచంద 

ముని?” రం. రా. కిషి_౦. 219 పు, 

దిమ్మగాను 

వారబాటు వడు, 
“తెలం గెాజులగక యపు డట్టు దివు 

ఆందుమె 
ja SE 

గొంటి, తలయపం దననుండి రానటి 

తప్వు గలం” రాధికా. తఈ,4ఉన్, 

దిమ్మ తిరుగు 

1. చెడ తిరుగు, 

““జక్ళు_వచా లక్కు_జపు వేడుకల దిమ్మ, 

తిరుగుచు నకరునుల్ దిగిచికొనల =”? 
న్బస్ి హా, 2. ఆ. 

6౭ జ్రేప్ర తేపక దిమ్మ దిరుగు. జు ముని 

మింది? శవ, 8.26. 
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ఇ, తల తిరుగు, 

“దప్పి తోడడం గూడి నొ ప్పి౦ప6 

గన్నులు, మేను దిమ్మ దిరిగి మిడికి 

పడుచు.” వరావా, 12.64. 

దిమ్మ పడు 

(మానడు. | 

పాండు. 1.62. 

।, ఈళన దు లం వేగము మాని నలి ను 

నిలిచెం గదల వీవక 'సదాగతి దివా 
కుడియి ,?? న్ 0, హయ. 929, 

దిమ్ముగాను 

క వటం ల. 

“| శీక్ళము చేం గొను చిలుకపలు్భు_లు 

విని, గుమ్ముగు మ్మూని చెవుల్. దిమ్ము 
గొనయలగ లి రాధికా. 2.20. 

దిమ్ము వడు 

గడియ వడు, 

“ణము, వడియొో నన గడియ 

ననుట డో౭చు.?? 

పడియె 

ఆం. భా. తృ. 116, 

దిమ్మెటు పడు 
ఠు 

చెవుడు వడు, 

(టౌన్. 

దిమ్మెళ్తు 

జడత్వ ముందు. గె ధ నొందు 

“తల దిమ్మెతెను మోపు మోచు[కియ 

ఊందం ేవెరు వె ల్రైత్తినృట్టుల కానం 

బడే." సా, కు, 2,101 ప్ర. 

దిరదిర తిరుగు" 

తిరు టు యందలి ధ్య న్యనుక ర 

లయము, 

“భరణి దిర దిర తిరుగుచందెమునం 

దోంచెం) ఊఉ. రా. 6.285 
చూ, దెర్జిర తిరుగు 
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దిదిర దిరుగు “ఆ పాటలు దివాలా  తీనీం దట, 

నత తై అందుచేతనే చెండు దోజులుగా తెర 

“గే తధారుణీ,,థధమ్ములు (వ య్య 

నయ్యిసుము దక్క్ళు_ 6౫ నంబుథు లింకు 

మూండులోక మ్ములు దిర్హిరం దిరుగు, ., 

భార. ఆది. 4.88. 

339 

రామా. 4.89. 

“భరణీ దవ; కము దిరిరం దిరుగు 
ద 

వీర. 8,228. 

దిల వడు 
గా 
డీలావడు, బలహీన మగు, 

“హలము. జల్లన దేవాముు దిల్ల వడం 

భృతి దలంక “ఉప్పర మొందన్. 93 

భా. రా. ఆర, 2.256. 

దివసంబు లెన్నుకొను 

రోజులు లెక్క జెట్టుకొను, 

"దేనికోనమో ఎదురు చూస్తు 

న్నప్పుడు ఉవయోగించే 

మాలు, 

““ధెర్భవి,చ్యుతి దివసంబు లెన్నుకొను 

చుక సతు బుందు రెటుంగ” లేవ 999 

శుక. 8,147. 

దివ సాలు 

అంత్యక్రియలు, 

దివాలా తీయు 

ణూగా నహ పడి ఆ వృిపాస్తు 

లన్నీ పోగొట్టుకొను; జేసిన 

అవ్వలు తీర్చ అేక ఉన్న 
ఆస్తి కట్టి నరిపుమ్చుకో వలన; 

చాన్, 

“జువిలీవ్యా పారం చేసీ దివాలా తీసిన 

వాడివి నువ్వొక్కడివే ఈ ఊళ్లో అగు 
భ్రహ్మ 

పపాత పము తో టు. ట్లో _ 

వడం లేదు”? 

దివిటీగా వెలుగు 

ఎక్కు వగా పకాళించు, 

చూ. మూండు వూవులు ఆబుకాయె 

అగు. 

దివిటీ లేకుండ వెలుగు 
అతి వటాటోవముతో ఉండు, 

“-వరిలింగము తనయధికార మెట్టు, 

లూర సాంగించుచు న్నా డొ యొక 

చెపు వేజ చెప్పంగ చనేలయ్య వెలుంగు 

చుండ దివిటి లేకుండ మౌాటాడ నివరి 

తరము 53 నందక, 40. 

దివిదారికొొమ్ము 

జింకకొమ్ములు రెండు చేర్చి 

చేసిన ఒక రకమైన ఆయుధం, 

గరుడగంబము (?) 

““నింగోట యనంగను, దివిదారి కొము 

నాం చేజరిల్లు,?? ఆం. భా, ద్వి. 205. 

చూ డె జణారక మమ్ము 

దివిదారొ్యా-మ్ము 

తా, దెబిచారికొమ్ము, 

దిదియకంబము 

దివ స్తంభం. 

కన పపాతాళ నాగం (ద చంద 

ముఖులు, ఫణమణిజో్యోత్స్న దివియె 

వమ. 

కంబము అగుదురు. భీమ. 8.62. 

దివియకోల 

దివిటీ, 

“ష్కుక్కు_డు రభ'సంబుతో దివియ 
కోలల కె వడీ భ₹భంగనంగతిన్ , బాడమిన 

ీనముల్ "మెఆ సిఎ an ప్ర. 7.165« 
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దివియలవాడు hes నీవు చావయుల, బాయక 

wh వ నాతి ద దివెలపండువ కిటు ర్కమ్మో. 

ధరర ass చెన్న. 8.151. 
““ఇకుియలవారిం గొని యపుడు తెగవల 

దలాఠుల్ 4?’ సా, 3.27. 

(త)దివు దీపులాడు 

-వినుకంజ వేయు, 

శదవు దీప్రులాడక బెనలకు(6 జనక? 

పండితా, పథ, దియా. పుట, 178. 

దివెకంబము 

దీవ_న్తంఛము., 

“కలి ం3,గటలం బడెిగంబు6ల ఇంచు దివె 

కంబము గలిన పళుమంచ మాూత్కట 
౧ ఈఅు 

ఉంటే శుకం 4.22, 

(ప్రబంధ. 6.5. 

దివెగూడు 

ద్వం విస్తు గూడు, 

ళం తెల జి లెడు చు పిళ్లారి దిజెగనాడుు 

-గాజుటద్రము కావుకరవటంబు, జ్జ 

బహు, 5.129. 

దివెదారికొమ్ము 

చానరులు తే చ్చే దివ 

స్తంభము, 
దీనినే ఇరుడగంబముి 

ఆఅుంటారం, 

“దిఎవెదారికొ మ్మూ దో ల్సి తి యము 

జోడమ్ము. 33 ఆము, 6.6. 

చా, దివిచారికొమ్ము. 

దివెవంజులు 

దివిటీలు. 

“దీ మసఫుపారి బార దివపంజాలు 

చేంబట్టి.” తాళ్ళ. నం, 10.166. 

దివెల వండువ 

దీపావళి వండుగ, 

రతా క సమ నం న యు SN 

దివ్వటీకి దీప మగు 

దిగదుడుఘు అగు, 

దివిటీ చెద్దది, డానిముందు 

దివం అత్యల్ప కాంతి కలది 

కదా, 

6ళజపహాంగీర్యు తేజనముకడ  దివంటీకి 

దిపంచె యగుజకాం) గీర, తన్, 

దివ్యము 

బాల మం-టిది, 

ఆలుగువా రిది అ న్ని టి క్ర 

ఆ వయో గి సారు: “ఈవేళ 

భోజనం దివ్యంగా ఈంది,” 

“ఆపాట దివ్యంగా ఉంది.” 

నంన్కృృతములోని మాకు 

అయినా అందులో ఇంత 

వి నుత మైనస్ఫ్సోరక త లేదు. 

“ఆ జీవళ ౦బులోన మహాదేవుని 
నొక. దివ్య మగుళుభ వేళ ౯,” 

వాం'స, 1.181. 

దివ్యాజుపు (బువ్వు 

దివం ఆర్పే లక రకమైన 

పురుగు, 

“గవ్వ గద దొవబ్వ్యాలు పు(బువ్వు గనాబ్క 

, యిల్లు నాచ్చిన శాంతి సేయింప 

వలయు.’ భార, ఆను, 4.119. 

దివకియకంబము 

దీవ_స్తంభం, 

““ఆఅఆయ్య యవు6 గాక యంచును, దయ 
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సల రాజుల జూచి దిపింయకంబం, 

బయ్యకొని...?) విక, 6.40. 

భూ, ది బ్వెకంబను. 

దివ్వెకంబము 

దీవ స్తంభం, 

“కంటు వంకలు గొని దివ్వుకంబ 

మింతేే యెరయ!6 గనార్చుండి యావూ 

ర్లి మేందువదన =?” శుక. 4.81. 

విక. 6.88. 

దివెైకోల 

దివిటీ. 

““ఆలీలం గొణవి దయ్యం బుల దివ్వె, 

కోలలవబారి-గా గొని గసు దిరిగి.” 

ద్వి. హారి. ఉత. 1667 పం, 

దివెకాచమురు 

ఆముదం, 

“ఆముదము దివ్వె, నము రనంగ 

నరండ తె లము దలిర్చు.?? 

న్ జేంక. మాన. 72. 

దివ్వెనకోల 

కొఆుపిక శ్లు, 

ళా (జము దుందుదు నురుడు దివ్వెన 

కోలు యన గాషప్ప దీపికావా యము 

అమరు, ఆం, భా, ద్వి, 165. 

దివ్య యెతు 
PON, 

కాపురము నిల బెట్టు. 

దివము చెట్టు, 

46ది వ్వైయె తీనఫలము చవర దింతె 

కద వ.) తాళ్ల, చుం, 189. 

విల వండుగ 

దీపావళి వండు, 

“ఒండొరులతోడ దివెంల, పండుగ 

యుిె వచ్చె నింక బడిదెినములకున్ ఎ” 

చెన్న, 8,115, 

దివ్వెల యమాస 

ద్పావళి అమావాన్య, 

““మూా-సరి బారు దివ్వెల 

నల్లుర నాడుబిడ్డ లక , వాసి 

దోకొనుచు వచ్చుచు నుండిరి,” 

చెన్న. 7.144, 

యమా శన క 

దమం 

దివ్వె అతు 
అలాన్ 

దివములు మెట్టు. 

“దినమునను నంజకదడ యంచు డిజి 

"అతు, కుక. 2.56]. 

దివ్వైసుడి 

గోడలో దివం 'పెట్టడానికై 

ఆఅముర్చిన గూడు అని వ, ర, 

దివం వాక్తుందు కని కొయ 

ముదలగువానితో చేసిన ఒక 

ప్రాండులాంటి య (టౌన్, 

దూ, దివెనుడి, 

దిశలు చెవుడు వడు 

అతితర మున వబ వుగు, 
యా ల్ 

కకదెత్ల లెలం చవుడు పడం౫. 

రుకాం. శీ.5. 

దిశలు తాళములు వాయించ 

నేర్చు 

అసాధ్య కార్యములను జేయ 

గల జాణ లని నిరనననసూచ 

కంగా అనుటలో ఏర్పడేన 

వలుకుబుడి, 

పండితా, (పథ. పురా, పుట, లి59, 

దిశాపట్టంబు గావించు 

డొక్కు_లు వట్టించు, 

అనగా తఆతివు వేయు, 
6ళపాంచ్సిం బాలి దోలి యంతకో దిశా 
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పట ంబు' 
డి, 

వన్నడిం జని.) 

-గావించచి వూ, ర్వా కా ధీళ త్త 

త్ను. కారితే 

దిశాపట్టముగా tS 
జసు తక వట్టి బోవు: “కోంది'. 

నీక డను, 
“తనకు -గా నని దయ్యం, చెదిరికి వర 

మిచ్చు ననుట, చదుశే యత డే 

మును దిశాపట్ల ముగాన్ ౨” 

ఉా, హారి. 1.97. 

దిషికండు 
ఉం అకు. 

చెడుకంను, దృుషిదోపం తను 
oN అ 

లఅంనని, 

కొందరి కండ్లు చెడ్డ తస 

వాళ్లు వజానా ఆందంగా 

ఉన్నదో, 7 బాగుగా ఉన్నదో 

చరా స్తే దిష్టి తగసలుతుం దన్ 

ఒక నమ్మకం. 

6ళ బ్రాని వి వటి దిష్టి కండ్లు, ఆది వచ్చే నరికి 

పాలు పిండుతున్నా ను. ఆంత పాలూ 

బఐరిగి పోయింది, 

దిష్ల కొట్టు 

'దృష్టిదోవము తగులు , 

ఓకల్ పిల్ల చానికి దిప్టి కొట్టిన టుంచే, కాస్త 

ఉప్పు చుట్టి పారజేయి,౨ 5 

దిష్టి తీయు 

దృష్టిదోపము తొలగుట. 

ఖుంధగవకాయలు ముద లయి 

నవి డిన~దుడు చు. 

కడకు పిల దానికి దిషిి తీస్తున్న జట టుంది, 
రు 

ఆటువె పు వెళ్ల హే. 

దిప్టైపిడఈ తలు 

స్ష్ప్ర ఇయోాజకులు, 

CN) . 

చర్య 

వా. 

మ ఆదు జాలక. నాననా... ఆాంటాదాఖా 

వష ళో 

దృష్విదోవము తగసులకుండు 

తక చెటు పిడత అని 
న్ా ఆ 

యాచ్య్యార్థము ; అలాంటివారు, 
యా 

మౌాటూ, 116. 

దిషిబొమ్మ 

దృుష్ట్దోపం తగులకుండా 

దాక భు 
అ 

వికారంగా ఉంఠంఎందిె, దెఫ్టీ 

విడతవంటిడే, 

దిసం తడుచు 

దూతం: 

““ఆదిగో తలిల ఇడుం దినం తడిచి 

యూ రాద్యంత ముక బెపయిక్కా, 

నిదక్కకఃా బల్య్యర 6 బం,” 

కరవు. 8.27]. 

నీతిసీ, 82, 

దిసంతు కొట్టు 

దూహించు. 

“వటం లేమి నొండొరులం౭ం బలుణుం6 

జూల దిసంతు కొట్టుచుకా ౨) 

కళా, 6.106. 

దిసంతులు గెటు 
అం 

దరాపుం-చు; కేరింతలు గాట్లు, 

““జలి “నచి తని దిసంతులు గోళ్లు 

మేనక,  విడువు మాయ ప 

నొడి వ హెమ, మను. 89,109. 

దినమొల 

దిగంబరుడు, 

66 దా | నీవు భద "చేవ దుమాటవ్ 

వాటియందు, దిసయమొల దూంబఆజదిండి 

మిండల జంగంబ చె.” భీమ. 8.210, 

దినమొలవాడు 

దిగంబరుడు, నర, 
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దిస్పపోవు ఇందుకు దగ్గరగా నున్న 

వ్యర్థ మగు, అనేకచ్చాయలలో ఈ వదం 
క | శ్ 

దిస్స మొలవాడు క మువుతూ 

దిగంబరుడు, బట్టలు లేని, — 
వాడు, దీటుకొలుపు 

“దిస్ఫ మెంలవాని6 బనిం గానం (దిప్రూ దిటుకొన జేయు. 

వాని. పాండు, 1.218. రూ, దీటుకొల్పు, 

దిస్సు వారగ నవ్వు . దీటువడు 

తుస్సు మని నవు, డొనలు పోలు, 

వ. be 3 | దీటుసబుచు 
“దెస్స్పువారంగ నవ్వు తీణనవ్వు.ి? 

(క్రీడా, పు, 22, పోల్చు. 

దీకొను ' దీటు వచ్చు 

మూార్కొను, | నాటి యగు, 
కకమనల దీకొని యున్నది యొక్క “అచ్చి కోడలి కన్ను లక దీటువచ్చు 

లేమ,.?? కాశీ, 6.284. | స్కీలోత్పలశరపం క్ష లొనరం చాల్చి.” 
ది కొలుపు ఉత్తరా. 4.156, 

j 
పురికొల్పు; మార్కొ-న | దీనజనుల పాలిట దేవు డుండు 

జేయు, దిక్కు. లేనివారికి దేవుడే 

దీటుకటు దిక్కు - వంటిమూట, 

వ్యాపించు. “ఇది కరంబు6 జోద్య మనుచు దీన 

““రోదసీకవారంబునం దీటుక క్రై? “కులాల అవుంక డెందును ట్ట 
"నివ 6.29. డనుచు సారం చెప్పుకొనుచు ps | 

చూ. దిటుకొను, ' సే స; 

దీటుకొను | దీనికి [ముచ్చు వచ్చునో 
వ్యాపించు. దినికై దొంగ వచ్చు నేమా 

“అస్త కృ స్త్రచయ కుంభ ద్ర ప్రిజాలంబు 

స్కర్వదిళాభాగములందు దిటుకొన.”? 

దళ, కో 997. | 

కట గాన సై నంచయమున 
pn | ne 

చీటుకొనునటు చేయం 
cn 

భార, విరా, 9,తీశ, 

నభ ం౦ంబు 

అన్న దానివై దిన్ని వొంగి 

లిసా వూ అన్న భావా 

రంలో వాడిన పలుకుబడి. 

. “ఒక పువ్వు నిల్బెనన్ ...దీనికి (ముచ్చు 

వచ్చునో, కమా. 6.125, 

is పపాత. his) Whit వపలపు: మ 



దిని_దీవ 191 దివ___దివు 

దిని సిగ తఆఅగా 

ఒక తెిటు, 
హ్ 

దిను మిగులు 

ఒవ్రూ, 

కాన నదియ తరణ మె దీను 

మిుతులుం4”? పాండు. 8.182. 

దీపం నిలుపు 

ఆవదలో ఆదుకొని కుటుం 

బము నిల బెట్టు. 

“ఆయ “నీదో 'నవమయానికి 

యో యింటో దిపం నిలిపాడు.” వా. ! 
Cog) 

| 

ఆదుకొని ' 
| 

చనా దిపం చెటు, 

a | 

పెటు ప 
ఆలో 

దీపం 

అల్లు సిలుపు, 

శక దై పుణ్యాత్ముడే మాయింట్లోే దీపం 

పెటాడు. లేకుంటే ఏ మయి పోయి 
లు 

ఉం జేవాళ మో 1%” వా, 
cn 

చూ. దీపం నిలుపు. 

దీపకంభములు 

ది నంభాలు, 

చవమెాలం, 

ఎత్తుగా దీపారాధన. కంచు 

"లేక కజ్తతో చేసినవి, 

“దిపకంభంబు లిరుబెన వెలా.” 
పండితా. (పథ. దీకూ., పుట. 199. 

దీప మార్చు 
(వమాణానికై -దీవం ఆరు. 

(వమాణము చేయునప్పుడు 

దివ మార్పుటు కూడా ఒక 

టో 

0) దివపు 

(హకియ, 

| 

ల ఆంతా. మ రాలా దద. న. ద. ద. కాల. దాన అజ. ద. యాడంలంలయారాలా వవారుయు. అతా ఎటోవినాతాకాటాలనపుాయనిలాతుంలలంలల లాలు వలలను యావానాలతనల. 

FRE మ నన్న 

“ప్ ఇది దొంగిలించ లే దని దీప మార్ని 

(పమౌణాం చెయ్యి. నిన్ను వది లేసాను,4?* 

కాసు 

దీపము కొండెక్కు 

దీవము ఆరిపోవు, 

దీపము ఘనము చేయు 
డ్ మార్చు. 

దివం ఆర్ప మనడం అమంగళ 

మని, ఆర్ప వమునుటకు బదులు 

వెద్ద చేయ మనీ, ఘనం చేయ 

మది అంటారు, 

దీపము పెద్ద చేయు 
దివ మార్పు. 

చూ. దీపము భునము చేయు, 

క మెత్తు 

చివము జెట్టు, 

““వృదయగేవాంబులో దీప మితి 

నటు ఎ ఊఉ. వారి, 2.144. 

దీపవృక్షము 

వృయాకారంలో వున్న దీవ 

_నంభం, 

పండితా, పర్వ. 862. 

దీపారాధన చేయు 

"దేవుడిదగ్గర దీవం వెలిగించు, 
“దీపారాభన చేని వస్తాను. కా 

ఊండండి,”? 

దినము లొడ్డు 

వవ్నీ మృగాదులను వశవజచు 

చు 
ఎవ 

ఇ 

కొనుటకైె. వేటగాళ్లు TEN 

మృగాదులు, ఎలిలు, 

జోనులు, వలలు మొుదలగప 

నని పన్ను. 
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న కన కక తర నై తోపు 
దగిలి చెట్రన పట్లువడిన[కీయ.?” ర 

అ కారు కాంతి. 8.229, | చనివోవు. 
కరక మలి దిముంబు లాడి పాదులు ' దిర్త సూతుడు 

“వాడు ఈ మధ్య వ్యాపారంలో చెబ్బు | “నృప, పుర సలి వీడియయు వి, పా[ళయ, 
తిని వాలా డీలా పడిపోయాడు,” వా, శ 

“ఆతడు ఈ మధ్య ఒక -నెఅరోజాలు-గా 

జ్వరంతో పడి జాలా డీలా పడి 

దీర్చి,” కా. మా. లి,4?,  అనుకొ న్నవని అత్యాల 
కకము గ అల నిలయిం-చు మరుని దీమంబు నంగా జీ మాడు. 

అనంగ. ess aT 7s 
i జ దీర్హాలు తీయు 
దిమసము గ కొను ఏడ్చు. 

శై రము వహించు, ' వవేవో సాగదీసి చెవ్వు, 
“ములను మా చింత దీ్మసము న. రామచం, 51, 
కొనుము.” య 

వర. రొ. యు. పు, వ్, పం, 19. దవనబాలు 
క్ సుభాతుతలు. 
దముకొను 

వావిళ్ళ 

నెలవుకొను. దీవన లిచ్చు 
దీిముకొల్పు ... అశీర్వదించు. 

సెలకొల్పు, ' ఉదివన లిచ్చి రమ్ము కులదీపక...?? 
త్త ది డ్రి a వడు 

రుక్వాం. ఈ 

(డ) | | దీవియకంబము 
దుర్చలత చెందు, . కు 
ఢీలా (హిం). | ప_సన్తంభ శి 

క“కాలవశమునం దనుం దాన దీలు దివెనకొల 

పడియె,) పాండు, 4.17. నవుస్కా_రము, 

"జీవుని కిది నో దివనకో లన, 

హా ౦'నః 4.218. 

ని్మదం బాందించి సే వీ గర్వ 

మడంతు.?? 

శౌ, హరి, పథ, పం క్త, 1091.92. 

య ౭$ఖవడు 

వమునఃక ప్టము చందు, 

పోయాడు) వా, | దీవెనుడి 

రూ. డీలా పడు, దివ ముంచే గూడు - స్తాండు, 

దీర సిద పొందించు “కును మేము (పాలుమాలినదీ వె నుడి 
ఇమా | గాక కినినీన రెండు గుగి ళ్ళ గాక”? 

య విప్రం 5.16 
“నిద వారింపం బూనిన నిన్ను పష, న్ దెచ్వా నుడి. 

| 
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దుఃఖపణఅచు 

వయుఃఖు ఇక, 

దుఃఖపాటు 

యుఃఖకుతి, 
స. 

దుక ఖలు 
ట్ 

కవవెటు 
లు లు 

దుండగాయ 

దుండనగీజు, 

(టౌన్. 

దుండగాయతనము 

దుర్మార్లం. 

(టౌన్. 

యండుబలి 

సోమరి, 

దుంసకూర 

కూర  వండుకొొనుటకు 

వచ్చే నుర: 

దుంప తెంచు 

ఎక్కు. వగా కవషవెటు, 
తు ల 

“వాడు నాదు ప తెం-ది వదిలి 

చలా డు4”? బా, 
Se) 

దుంప తెగ! 

జక తిటు, 
లు 

“కడి దుంప "తెగ [1% వా. 

దుంపనాశనము చేయు 

నమూలంగా నాకం మోయు, 

టౌన్. 

దుంపశుద్దిగ దాపు 

ముగు, 

le 

' వాడలో. ఇాకముల్ దుంపళద్దిగ య 

బోయె దోచిరి సర్భ్యంబు గోచి 

దక.) సింహా దినార, ద్, 

దుకాణంయు కట్టి పెట్టు 

వసి ముగించు, 

66 క్ర వేళకి ఇంతటితో దుకాణం కటి 

కారక దావా 2౨? వొ, 

దుక్యికి పద నగు 

వానతో చేల నాని, 

మున కను వగు, 

“దుక్కి_కిం బద నె నపీదపం?” 
విజయ. 1.44. 

ఇందు వై సే ఆ నేల తడిని 

కొలుచుటకు కూడా వదను 

ఉవయు క్త మవుతుంది. ఒక 

వదను వాన అనగా అరం 

గుళం లోతు చేల తడిసిన 

దనుటు, ఆందువై నే నాలుగు 

వదునుల వాన, అయిదు వదు 

నుల వాన యితాషదు "లేర్పడి 

నవి. దుక్కు. లనీ పీనినంటారు. 

దుక్కి. కద్దు 

దున్న ఎద్దు. 

దుకి-పౌలము 

దున్ని నభూమి. 

సేద్య 

దుక్కి-పోతు 

దుకి్యి-ముచ్చు 

రైతు. 
ఇం లిం ఖా, డా 
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దుక్కె-ద్దు “సన్న? జూదపు నేండ మంచంబు, 

Ee దుక్కి కద్దు. దుద్దుకంబడి. బది నిద్దుర క6 దూలవ, 9 

దుడదుడ "వేంక. పంచ, 4.456. 

ధ్వన్యనుక రణము. దుడ్డు బెట్టు 

ద5ద్రుడదుడ మంచె యొక్క...” వెరానగించు, 

వీధి. 80. 66ఆ త్తల మామలక౯ా మగల నన్నలం 

దుడిదుడి దమ్ముల? దల్లిడం(డులకా జిత్తుల దుద్దు 

ధ్యన్యనుకరణము, చెట్లు చును జీటికి మాటికి నన్నె 

చేరలగా లి) 

దుడు కడుచు అపు టం కప 
మునుగు, ౯. ..-చక్కా న్నను దుద్దువెట్రి యుటు 

వావిళ్ళ, నీ* | కంగల దలంచెదు.ి? సారం. 

దుడుకు చేయు యా. దుద్దు వెట్టు. 

తొందర పెట్టు; తవ్వి చేయు. 

దుడుకు చేసినను బుద్దులు బెల్పు నొక 
వేళ ...99 * రాధా, 2.80. 

దుడునడక 

దుర్శ్మార్ల(వవ_ర్తన, 

ఇందు, 4.88. 

దుడుగ 
ఉ ఆఅ 
లావాటికలు, 

లు 

దుడ్డుగోల 

దుడుకటు, 
డఉ లు 

దుడ్డువై ఖరి 

దుడుకణువరత దిట౦గా, 
డా యు లు 

లావుగా, 

కఈకళలూదందడత నది మిండనికికా, వండిన 

కడు నున దుడ్డువె వీరి మెలలగున్ ౨) 

శుక. 2.102. 
| 

| 

దుద్దుకంబడి 

దళయమెన కంబళి, 
భె 

దు ద్రకుగా 

లా ఎక్కు. 

“కపెద్దయుం (బమదంబు భ్ తియ భక్తి 

దుబెక్కి తనలోన. దొ టుకొనంగ లి” 
లు 

సకం 1 

దళ వొక్క. - దు ద్దు 

లావాటి, దట మున - దుదు 
6 ల్ల on) 

కంబడిలోని దిే, 

“ఏమిటో పొట్లమిోడి చర్మం దుద్దెకి_ 

పోయిం దంెకు నమ్ము. 

దున్నపోతా | 

ఒక అతిటు, 
౬ 

బలిసి వని చేయకుండా ఉండే 

వారినీ, తెలివి తక్కు_నవారినీ 

దున్న పోతా! అంటారనీ, 

దున్నపోతు ! 

ఒక ్తతిటు, 
లు 

యట. 
re 

CEE 
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దున్నపోతుమీద వాన కురిసి 

నర 
వమా (తే మూ అక్క. లే. 

దనుట, 

““ఆందలు అన్ని మాట లంటూ ఊం 
వాడికి దున్నపోతుమిజ చాన కరిని 

నటు కాడా లేదు. 
(ap) 

దున్న లా ఉండు 

మాటుగా, లావుగా ఉండు, 
““దున్నలా ఉన్నావు. తిరిప 'మెతుకొానే 

కర్మ బేుంళ్లి పని చేనుకో కూడదూ 2? 

CE 

వా, 

దున్నవలె కష్టవడు 
ర 

చాగా (శమించు, 

“వాడు దున్నలా కపషపడ తాడు. ఒళ్లు 

దాచుకా నేబాడు కాదు వా, 

దున్ని ధూళి గావించు 

పాడు చేయు, 

“దుర దాధిపవరేణ్యుల భూములు దున్ని 

ధూళి గా,వింపండె.?”? విజయ, 5.168. 
దుప్పటి పరచు 

కొంగు వజణచు, 

చూ, కొంగు పఅచు, 

దుప్పికి పొడ మాసినట్లు 

తికఠటూ,  తిములూ లెక్క. 
అకా 

లే వనుట,. 

“వాడికి ఎన్ని తిటినా దుప్పికి పొడ 
చి 

మానిన కేఎ) 

దుప్పిభోజనము చేయు 

ఈ «“ 

అ ఆఆ మ ద మ అట దట దద దాదా యా వండు. జాలా 

చేయునది యేమో తే దనుట, ' 

తనది తాను కుడుస్తూ, 

దుప్పి ఆకలి ఆయి యేమి 

దొరకనవ్రూడు తన నిశా న్నే 

తాను చవ్చరి స్తూ కూూర్ప్పుం 

టుం దని (వతితి, అందుపె 

వచ్చిన పలుకుబడి. 

దుబారామనిషి 

వర మెన ఖర్తులు చేసే 

మ 
వాడుకలో : 

“వాడు ఒట్టి దువారామసిమ్.. 

కాబ్టు అంత ఆస్తీ కరూ 

రంలా హారించి పోయింది,” 

దుజబారానే దూబర అని 

కూడా కొన్ని (పాంతాలలో 

అనడం ఆలవాటు. 

దువుదుమగా తడియు 

చిత్తుగా తడియు. 

ధ్వన్యనుకర జము, 

“తమ పాటం జినుకు -వినుకులు దుమ 

దుమ దడినీ నట్రిదువ్వలువలతో .. .7? 
కళా, 8.74, 

దుమాధూళి గ 

ఏిసారంగా, కావలసినంతగా, 

“డుల్ చిక్కె. గజాళి బాక్కె_. నపు 
ఢడక్యా_ నక దువౌాభూక్ ఇకా? 

సారం. 1.107. 

దుమారు చేయు 

దువ జేయు, 

6 పాసాదము దుమారు చేని? 
వర, ఈర", యు, కు. 20. రుం 12. 
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Dn నని ప వరా వా న అం స్య సం క నూ 

దుముడారుగా ' దుమ్ముధూళిగా 

ఒక్కుమ్మడిగా, మండి: పిండిగా; 

“ామామరభములం దోలి గంధభాంథభ | కాన్ని టిహములో నడియం గాన్ని టి 
భద, కరుల6 గాలాడి దుముదారుగా కొమ్మ్ములం దుమ్ముధూలళి-గాల గొన్నిటి 
సహసాయాళింల, జేరువకు నూకి...) 

దశా, 2,476. 

దుముదుముగా 

వున్నా భిన్నంగా. 

“కరనము పెజుకదుకొ దుముదుము 

గాన్ ౨? రామా, 6,199. 

దుమ్మర మాడు 

య 

రాధికా. 8,180. 

దుమ్క్మాడు 

దుమ్ము చలుకొను, 
లా 

దుమ్ము తూరు పెత్తి పోయు 

నిందించు, 

“వాడు మూడువదోజులనుం-ఏీ నామోాద 

దుమ్ము తూరుపెత్తి పోసు న్నాడు) 

"లె 

“వాడు ఊళ్లో చాళ్ల నందరినీ దుమ్ము 

తుూదు సపెతుతున్నాడు.?? 

దుమ్ము తూరు పెతు 
అలాటి 

చెడదిొట్టు, దూవ.ంచు, 

“రట్టు గావించి ముగనాలి. బట్ట డాన్, 

తార "మొల్లో యటని చుము) తూరు 
సెతు.? భుక. 2.63. 

“వనరుహాప తనయ వాహినీ వానర, 
వరులు సవ్యామలయగిరులు గడచి, 
(తోవ లం కచె-సకు దుమ్ము తూ "ర్చ 

తుచుం జనిరి పస మయహేం[దళశెలము 

నకు? 

చూ, తూరు పపెతు, తూరుపాణ బటు, 
ఎలి (=) 

కి 

జరం 

రామాభ్యు. “84. 

re 

కుంభముణ్ వగుల.”? 

భార భీమ్మ. 2.211. 

దుమ్ము రేగ కొటు 
ర 

వరీతంగా కొట్టు, 

“ఒంటరిగా కనుమలలో చిెక్కే_'సరికి 
ఎదిరి పారీ వాళు దుమ్ము శే” కొటారు. 

వ్ hE ఉం 

దుమ్ములగాండి 

కొొర్నవగండు, 

ఒక జంతువు, 

(బ్రౌన్. 

దుమ్మెత్తి పూయు 
తెట్టు, 

“తన కొడుకు నివరో ఇణటిణా రని 

ఆవిడ ఉఊర౦దరదిమి చా దుమ్ము త్రి 

పోనూ ఊఆందెలి 

దుయ్యు మటు 
se) 

దూమించు. 

“క్ చని జెడిపోయిం దని వాల్ల దుయ్య 

బట్టి యేం లాభం ౪? 

దురద పెట్టు 

న్ కుట్టు, 

దురదురన బయ 

(వవేశించుటలోని ధ్వన్యను 

కరణము, 

వానే. 

ననే. 

సారం. తింలిర, 

దుర మెక్క్కా 

చెలెదేసస, 
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దురావెట్లు . దువాళి సేయు 
శాసిం-చు. 

“నుదురా జిగి (కొన్నెల చెన్ను దురా 
గత మనునుటేంట్లను దురా వెట్టు, న్నదు 

రా యని ముంగురు లె, న్నదురా చనెణి 

జేజణి జీవన దు రాజుసముకా,*? 

తారా. శాం, లె,4రి. 

దుల దుల న రా 
రాలు) 

(విండివ ల) (వీదిలి రాలు. 

ధ్వన్యనుకర ణము. 

“కాలి దులదుల చె పిండి పోల రాలు, 

నటి నిం జెట్లు గలవు న్ కూరగింప.ి” 

కా. మా, లి,6రి, 

దులదుల వచ్చు 

త్వరగా వచ్చు. 

భ్యన్యనుకరణము. 

““ణులదుల శౌరి వచ్చుగతిం దోం-చిఎి 

రాధి, 2.107. 

దులిపి వదలి పట్టు 

తెట్టు. 
తు 

“ఆక్క డికి వచ్చేసరికి వాడు నాలుగూ ' 

వె కొను, స్వారి జేయు. 

. “వలపు దువాళి సేయం” 

(పిండి పోతె. 

దులిపి వదలి పెట్టాడు,’ వా, 

దులిపి వేయు 

రత, 
వ్ 

“కనిపి ౦-ఏ కనిపించగానే వాడు 

నాలంగా దులిపి వేశాడు. వా, 

దువాళి చేయు 
స్వారి చేయు, వె తనము, 

paren 

జచాలాయిం-ను, 

క్రీడా, ప్ర. 15. ] 

భూ. దువాళి సేయు. 

సారం. 2 46. 

తూ దువాళ్ చేయు. 

దువ్వలువ ముడుచు 

బట్టు కట్టు. 

“వ ప్తి ప్ తోలుదువ్వలంవ ముడెచెిి 

హార, 4.90. 

దువ్వుకొను 

మంచి మూటలతో వలలో 

కా సుకానుు 

‘eg పిల చమిటో వాడు మెల్ల గా 

హన గక ఆ ఆ స్రీ కాస్తా 

గుటుకాయ సా వసి శీ వదిలే 

తట్టు లేడు.?? చొ, 

దువ్వును చూచి నక్క యొడలు 
గాల్బికొను 

పులిని చూచి నక్క వాతలు 

-పేసికొను, 

“దువ్వు జూచి నక్క, యుడలు 

గాలి కొన్న వడువున మో రింత, లావు 

మాట లాడ లజ గాజు? 

ఊఉ. హారి. 4.165, 

గొప్పవారిని చవరా-చి అల్పుడు, 

వాది ఆకార సా వ్యు మును 

కల్సించుకొన్న ంతే మూ,_తొన 

నొవృవాడు కాలే డనుట, 

దుసకలబడు 

జాతి వడు 3; చతికిలబడు, 

 దునురులు వాణు 

అతిశయించు, 
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దుస్సు వోవు | “నరప్రుతోడ దూముడి వేసి.) 
తుస్సు మని పోవు. 

రు, చు 79, 

టుడుగుమి.? భార, శాంతి. 4.899. లెట్లు. 
గిర. లోకా, 9, 

దుమిక యూడు య ల ' దూయుముడి 
అభ ఃకరించు, ని 

“| దుమిక యూడ్చినవాండు.ి? సు 
కానీ, 4,191, అహము బంధ ంబు Ee D దూయు, ము డిరయె యనాయా'నమునను 

దూటిపుచ్చు బహి రామా, 7,7. 
తిరన్క-రించు, చూ, దూముడి, 

ED ఇాకుం. 92,140, దూరన గోలలు 

దూది మడుగు ఒర రక మన పిల్లల ఆట, (చాన్, 
భత్వువిశేవము. దూర మగు 

“అహ ₹కాలక్రొటారు లమృతఫలాదులు, 

వడల కుప్పలు దూడిమడుగులు 

(శీరం, వో, 6.1] 10. 

మతిని కోలుపోవు. 

““హారుని చి త్తంబునకు దూర మెతిం 

గాద)? మౌ, 4 “166. 

దూబరదండి తూ 

దుబారా - చేసేవుసివి., 

Me 
(స్రైపురువు వివతుత లేకుండా | “మారాభారంనుండి వచ్చాము. శాస్త 
దినిని (వయోగిస్తారు, కరుణించండి,?? వా, 

న్ 

ఇాూలా దూరం, 

“రు దా నీను భ(దడేవదుమాటవీ వాటి | “అంతే దూరాఫారం వెడుతున్నావు, 

| 

యందు డిసమొల దూబఅదిండి మిండ కాస్త జాగ తగా ఉండు నాయనా!?)” 

జంగంబ మెం? ఫీమ. తీ.211. స; 
హంస. 5.118. | దూరా్యానమహాముని 

“ఆ పిల డట దూబరదండి, గాబె లస్నీ కోవిపి. 
© 

ఖాళీ కేశసీంది. 57 హొ ఆ దూర్యా'సమహోముని జోలికి ఎవరు 
చూ, దుపొఠానునిపి., హో తారు 2౨)? వా 

దూముడి వేయు దూజు చెప్పు 
దువ్వుముడి "వేయు, తగవు చెటు, 
సులభముగా విడుచుటకు స చందా, 8.27, 
వ్ లయినముడి, దీనికి వ్యతి దూజు చేయు 

“శకం గటి ముడి, తగవు చెట్లు, 
ల్ో లు 
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న్ని = బబ ల స్టే 

“ఎవ్వరి | = చేనితిమొ 9 | యివ్వరి. దృష్టిదోషము | 

“మేలు నసహింప "మెతి మో ౭33 

మల 
యా" 

దూనుదుంక ములు 

ఒక విలల ఆటు, 
లా 

దూఅువడు 

రొంద పడు. 

hal ళు 

భార, విరా. 2.182, 

దూ అెక్కు 

సిందవడు, 

భార, ఉద్యో. 8,18. 

దూలకన్ను 

నవ్వులు 

పండితా. ద్వితీ. మహీ. పు 

దూలగొను 

దురద చెటు 

దూలపోతు 

పామరుడు. 

(దురదలు) 

శ, ర, 

దూలపోవు 

దూలగాను, దురద యెత్తు. 

కారీ, 2.188. 

దృషి తాకు 
ళం 

దృష్టి దోవము తగులు. 

“దృష్టి ఊాంకు నో యనుచును దల 

డిల్లి .. 39 కళా, 7.68. 

దృషి దీయు 
పవి 

దెషీ తీయు. 
se) 

రాధికా, 2.న్తె, 

న్ 

న. 

| 
| 
| 

4. 

తల అతా మననము నానన డలం దా మానా పము మలాలా నా ాడానా దాము పన చపల రాడా వమన తడాతి రంాగాగారుననగాలునారను. ఉపాసనలు. 

దిష్టి. 

క్రదు వరా చిన 

ఏదో కీడు కలుగు నని మన 
వారి కొక నమ్మాక ము, 

మూడు 

' “ఏనుగుల తలలు కొమ్ముల, తో నారబ 

ముల కో జృప్టి దోషము వాయ౦ గా 

నెతుదురు.”? కా. మా, లి,ది. 

ఎత్తి వౌడుచు, 

ఎప్పుడో ఎవరో ఏదో చేసే న 
న్నెందు కమా యిప్పుడు ఊరిెకే చెప్పి 

పొడుసావు శి వా, 

దెబ్బకు దెబ్బ తీయు 

ఎదుటివానితో నరికి నరిగా 
వోరాడు. 

“వాడితో పెట్టుకొన్నా వం శు జొబ్బకో 

దెబ్బ తీసాడు." జూతె త్మ) 

దెబ్బకు  దేవేం_దలోకము అగ 
పడు 

ఒకవిధ మైన బెదిరింపు, 
గట్టిగా తంతా ననుట, 

లం బ్బ కు 'జేవేందలోేకం అగపడు 

తుంది, జాగ ర్తలి” వా, 

దెబ్బగొను 

కొట్టు. 

ChE 
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కకగబర్బన చిడిరించిన నొక్క చెబ్బ దిన చెడు 

సొనుచు టి 

వివరా, 4.81. ది క్కు. మాలు, య స్ 

చూ. జెబ్బ తీయు... కోోలోవు, ey క 

దెబ్బ తిను ' “ఖగపతి చెస జెడి కజచునే యెజ్జ.? 
పండితా, ద్నితీ, మహి. ప్రక. 

అ అ 
స్టే 

నమమ 0 
వ్ 

“వాడు వ్యాపారంలో బాగా 

తిన్నాడు. ఇప్పు డప్పు జే కోలుకా సే 

టట్టు "'లేడులి? వా, 

6 ఈమధ్య ఆతని వ్యాపారం బాగా 

దెబ్బ తినిందిలిి బొ 

“వాడు దాయాదులమోద బాగా జబ్బ 

తీళాడు.” 

దెబ్బలాడు 

కొట్రాడు, 

దకస్పద్రి చబ్బలా డుచో జాంబవంతుని 

గుద్దు, కో రక లో౭గుట్లు బూర? 

నాకూ. స్ట సీం, నార, తిరి. 

“వాళ్ళిద్దరూ జబ్బ లా డి మాటలు 

మాానీశొరు'?. 

దెవసం రాత 

-వెధవరాత, ఒక రకం తెట్టుగా, 

కొత, 826. 

ED 

తె 

దెసకట్టు 

ఒక -వోరసాధనం, 

వంక, పంచ. 8.199. 

దెసకటు కటు 
డు ర 

దెగుంభనము జేయు, 

కకగాలి యల్లాడ సీక...ద'సక్టట్లు 

గట్లం గలరు,’ 

నర, గ శ్చ పా గ & పు, జేన్, కుం, 15. 

చెబ్బు అ 
“జస జెడి యసురులు.. సము దంబు 

నాచ్చినట? భార. ఆది, 2.25, 

చూ, దెసపడు, 

దెస దిక్కు. 

టెక్కు వడుగడ, ఆశయం, 

ఆం, 

ఒకే అర మున్న రెండు వదా 

లతో దీర్పడిన పలుకుబడి, 
“నిక్కు. ౦ంబు “జసు దిక్కు సిద "కా 

ఎటుల) 
ax) 

బన, 5.129 పు, 

దెసవడు 

' రనుల? 

1s నుత చెందు, 

చేంక. పంచ, 8.875, 

2, బాధవడు, 

“ఇదిగో చీకాక, చెసపడుచున్నా 

విహ్ష, నా. 8.186. 

...దిస మొగ మగు 

అభిముఖు డగు. 

శుంకజములకుం (బణ మిల్లి నిల్చి 

యాతే నిజ'న మొగం బె "శీలం మొగి-చి.?? 

“ద్వెప, జగ, 184, 

దెనలు చిల్లులు తోవ 

మిక్కిలి బిగ్గరగా, 

"కాన్స్, 4,270, 

కళళ ప్ర 

దెవిరిగొటు 
జ 

-జీబిరించువాడు, 

సి పాటా లేక అనుట, 
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“ఆ చేబిరిగొట్టుమొహం నీ కెక్కు_డ | ఒట్టి జేవర దున్నపోతు.” వాం 
డు ఆ ? ళ్ 

Sa ' ల? | దేవరయిల్లు 

నత లపుట్టము చేవునిలు. 
మడిబట్ట స ష్ 

౯కాంగులనీరు మజ్జనం,బున కమరిం-చి ' 
"దేవతల పుట్ట ముసంగుచు బొడ్డు 

గిన్నెలో, నునుతురు రాగిసంకటి.’ 
కుక, 2.885, 

చూ. చేవతావస్తాంలు. 

దేవతాపులుసు 

వెళ లో తరగతి ఖై దీ 

లకు పోసే పులును, 

వ వి 

చ్చి 

సత్యాగ హాోద్యవమం కోజొతో 

ఇది విరివిగా 
లోనికి వచ్చింది, 

దేవతార్చన చేయు 
(దేవ తార్చన చేసి) భుజించు, 

“నను వర్ణాళ నాలనిమి త్తం ఆ ఊరు 

పోయినప్పుడు కరణంగారింటో డేవతా 

ర్చన వేశాను. అందుచేత నాకూ ఆయ 

నకు ఎణిక.ి? వా, 

కకప్రూ యింట్లో "దేవతార్చన అయి౦ దాళ్లి) 

ఆతుల మూటలు 

దెవతావస్తాలు 

లేనివి, ఉజహామూ[తములు, 

దేవరదున్నపోతు 

తిని స్వేచ్చగా తిరిగే వమునసివి.. | 

దేవ (వీ తిగా విడిచే దున్న 

పోతు. జాతరలో దినిని బలి 

యిసారు-నిరననలో, 

“వాడితో ఏం పని అవుతుంది? వాడు. 

ఇల్ల లో ఈశాన్యం మూలకు 

రిక గది ఉంటుంది. డానిని 

చేవరయిల్లు లేచా "బేవునిల్లు 

అంటారు. అకు ఆ గ్నాయ 
Cn 

మూలకు వంట యి లు 

ఈంటుంది, 

““ఎనసీ యప్పుడె చేవరయిలు పడుక్క 
యిలు గావ ౦ చె నంత బూరేందు 

వదన,.”?” శుక. 2,482. 

దేవరవారు 
అధికారులను ౧/ార్చి కొన్ని 

(పొంతాలలో ఉవళయోగిం చే 

మూట, వారిని నంబోధించి 
నమూడు దేవర అనడం కూడా 

ఉంది, 

పార, 4.88. 

ఈళీదవరవారయ మా అర చి తగించాలి.”” 

వాం 

“ఆది కాదు దేవరా! చా చేలోకి 

వా, వాడు గొట్టు జదిపినాదులి 

దేవరహస్యాలు 

చెవప్పగూడని కమిహషడదమాలు , 

“ఇందులో ఏం జేవరసహా స్యా 

, లున్నాయికిి ఆంతా దాచుకొం 
| టున్నావు 2? వ్, 

దేవళ్ళ పెట 
డం 

దేవతా "ర్పనంపెెల్లు, విగ హో 
6 

లుంచే పెటు, 
ఠా 

శుక. తింర్ ఆం, 
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దేవాంతకుడు ' చేవికొని వచ్చు 

అసాధ్యుడు. కడదాకా ఆన్న వన్నీ చేతితో 

“వాడాళి జేవాంత కడు ఆవలి సే 
శువులు లెక్క. పడ తాడు” 

దెవాదివెటు: చెయ 
తన్ను. 

ఒక నంన్స్మ్యృతం చదువుకొన్న 

అల్లుడు వేదం BIO 

బావమరిది కాలును వెదేవే 

తొక్కుతూ తమ ధం 

తఈమధభ్యం” అనసా” నట! - 

ఇక ఓర్చుకో లేక ఆ వేదం 

చదువుకొన్న బావమరిది 
“దేవా దేవేషు (శయధ్వం: 

మంతామంలేషు శ య 

వ. 
షా 

ధం” అన్నమం(తం చెప్తూ, 

ధ్వం వ చ్చి నవ్వూ డల్లా 

ఒకొక్క గుద్దు గుద్ద డం 

“వరయినలు వెట్టినాడు. తందు 

మమ వచ్చిన పలుకుబడి, 

'దేవానాం(పియులు 

వవారులవ, 

శకోఖిదుల నుంచు గొం దటి 

జేవానాం(పియులు క్ర జెలి 

యని...” దది. పీఠ. 24, 

'దేవాయుధములు 

'శావనారములు, 

“మన లేదు నిల రోరి! పాతకులా రని, 

జేబాయుభ ంబులు రూవువారు,?? 

ఆము, 7.18, 

చూ, సాహిత్య 'సమోతు , 

| లేదు? 

రకోడ్నుకొొెని వచ్చు. 

ప్టితోనో, అలాంటివానిలోనో 

చేవికొని తిను ముదలై న 

విధంగా వాడుక లోనూ ఉంది, 

పదవ తార లాలు -చీవికొని వచ్చీ” 

బన, 5.1రకిర్, ప్ర 

వాడు. ఎన నట్లో అన్నం టదేవుకొని 

తింటున్నాడు. 93 వా, 

దేవు డిచ్చినా పూజారి వర 
మీడు 

అనలువాడు అనుగ హొం 

చినా అంతకు కింది వాడు 

కానివ్య్ణ డనువట్లు ఉవరయోా 

గించే వలుకుబడి. 
తాళ్ల, 

దేవుడే యెజుగును 
మనకు తెలియ దనువట ఉవ 

యోగిం మే న 

దిని బంటుతనము దేవుడే యొెణుం 
గున్కు లాంగు దీని కెంచ నింగ మెనలి 

సుం, 8.220, 

వారి. 3.78, 

పుట్బ (క, 

దేవుని తోడు ! 

దవుని సాశీ7గా. 

దెవుని సాకీగా౫ 

(_పమాణపూర్య్ణకంగా, 

కకదేవునిసామహీ-గా “నే నాపని చేయ 

కామ 

సరా ద వసామ్.-గా, 

చూ నొ సామ్ -గా 
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జవురుగొ ట్టు దేశాలివిద వలు 

డేనుళ్లాడువాడు, దొంగ వేపాలు, 

గ్ర, వి్శగ 11. 

దేవూ నై గురూ నై అన్నట్లు 
-జేశుడూ లేదు గురువూ లేదు 

అన్నట్టుగా. 

కడేన్రూూ "నె గరు ఎ యటన్నగతి 
గాడ్)? నీర, పు, 4. 

దేశం (శాలు) పట్టి వ. 

ఊరు విడిచి వెళి పోను, 
““బాడు చిన్న ప్వూ జే చేశాలు పటి 
పోయాడు. అంచేత ఈ ఊళ్లో వాణి 

ఎవరూ ఎలగరు,4?”? 

దేశంబులో పు ట్ర౦బ ట్లు 

మాలెనే 
చేశంలో పుట్టడం జరగడం 

నరిం-దించా 1 

“కడదేకోంబులోంల బంట్లం బట్టులు మా అనే 

నగజ యా భూ 'తేళ్వురుం గల్వంగాన్ ౨౫ 

కమా. 6.20. 

అంక ఇంక నృష్టై ఆగిపోయి 

ముగ బూ ళ్ళ ల్కుండా పా 

య్యా రా -ఆఅతనిని వలచు 

టకు అనులు. 

దేశంమీద పోవు 

డారు వదలివోనవు. 

dose 
§ 

““ఐిడువు మీాబేశాలివిద లాజ్ఞలకు?? 

సా వారి, ద్వితీ, పం, 576. 

దేశో త్రరములు 

దాలు, 

కాఠీయా. 62. 

దేహా మమ్ముకొను 

చాసు డను. 

““ఆకుదలకు నాటబేపహా మమ్మి కొొంట్క్ 

దల అనాను వనన క వాచాకరాలయాకాలాకాకాణలాల దా అ లా వా? 

“వాడు చదేశంమోద పోయి ఇచాలానా , 

ల్లేయింది. వాడి జూడ ఏమో "తెలియడం 

“బ్దు.?) వా, 

దేశ ఒప్ప్పందముగా 

దేశాబూారంగా, 

| 

నింటింట  చదాసుని-గా నాబూాలి 

జ వమా 19) తాళ, "సం. 6.59. 

దేహము నూడ్చు 
మరణించు. 

నదీరాతారగము చేయు, 

“దేవుని వామఫాగమున దేనాము 

నూడ్చిన*)) పాండు, 2.286. 

'దేహాముపె తీపు 
= Rn 

(బాణముమోాది ఆన, 

కొంచం నిరసన న సూచక 

మయినవట్టుల నే -ఈతీిపు ఉవ 

యుక్త మవుతుంది, 

“ఇచ్చోం బాస చేహాంబుపెం దీపుం 

జీంకళకటి యింతకం కు వర మేది 2౨? 

కా, మూ. లి.l92లె, 

“వాడికి (పాణంమిద వముహాతీవీ, వా 

డం పోరాడాడు 9”? 

దేహము ముంచు 

మునుగు, స్నానము జేయు, 

CRD 

' ఈమయుం బెస్ నారద కండికాజలములసనొ 

"కాశీ యా, 810. | 

| మోదమ్ముతో చేవనామున్ ,?? 

భీము, 2.614 
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దేహయా(త 

1. భుజించుట, తినుట, 

““ఆనుదినంబునుూ "దేహయ్మాత “కాయిత 

మానె నీవారకళూ కాది పూవుబోణి.?? 

జార. 4.18. . 

౨, జీవిక. 

6కప్దో పదుగురికి “సంగీత పొ-రాలు ఇప్పు | 

వ్రాని చేవాయా(త సాగిస్తున్నాను,?? వో, 

యా, తనుయా త్ర, 

దేహయాత చాలించు 
చచ్చు 

దేహాయా(త నడుపు 
భుజించు, 

““కందమాల  ఫలోపహోరంబుల “సమ 

ర్పిం-చి, తత్పంసాదంబునల దానును 

చేవాయాత నడపి.?? వార, 7.112, 

దెహాశుద్ది చేయు 

తన్ను. 

నకరత్తి అయ్యా వారు పనిపిల్ల -సేచెరా అన్నా 

డని దాని మొగుడు వచ్చి ఇచా-గా చేవా 

క్ వేసి పోయాడు. వా, 

చూ, ress చేయు, 

దైన్యపడు 

దినస్థితి చెందు. 

క“జఅలిమాంటలు విని యన్తుబట్టి నకటూ 

తెన~టూరురె యంచు నామె పెదలఈ 

గని పుత్ర మోూహామున డ న్నపడెకజొ లి 
వకూ 

దై న్యవాటు 

దైన్యం, 

ద_న్యపు (ముగ్గులు పెట్టు 

దినముగా మాటలాడు, 

సా, లె.580. 

| 

! 

| 

కళాగ్రా న్య పుడ్ , (ముగ్తులు త్రీ నీల శ? 

నానా, 205, 

దై దైవఘటన 

డై వవిధి, విధి వాత, 

బది “దైవ వదం లేకనే కూడా 

వినవ స్తుంది. 

Sas డవంబు ఫఘుటన యే మన 

వచ్చున్ CEE మార్మ_ం౦. 1.51. 

“దై వఘటన యొవ్వారికిం దప్పు 
టరుదుఎి9 కళా, 6.182. 

“ఘటున ఎటూ ఉఊంెకు అట్లా అవు 
తకుంది,?? ~~ 

| 

యగు 

"జేవుడు ఎటా డిలే అటా 
C౧ C౧ 

అవుతుండి - అని వాడుక్, 
“దవ మెద్ది యొనరించిన నడి యగుం 

గాక యనుచు దలుపుకడ న 

యుంగో.?”? కళా, 4.112. 

దివ మెయతéగు 

ఎవరికీ తెలియ దనుట, 

ఇది నహూజుంగా వాడుకలో 

ఎక్కువగా వచ్చే వలుకుబడి, 

“వలయం చైవ మెజఅం౦గు6 స నిజ 

ముల్ ఏ రాడంగా “నే ముగసకొ, 55° 

శుక, 4.41. 

““మం-ీ చెడ్డా భగవంతుడికి తెలుసు 

“ళల 

' “పాపం పుణ్యం జ వానికి "తెలుసు ఎ? 

దైెవయత్నము 

ఈశ్య్వ లేచ్చ, 
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“ఏ మనవచ్చు చెవయత్నం, బని తలం 
చుచు మసాూవావకత నవ్య (గమతెకా ఎ? 

శుక. 1.495. 

దొంగకు తేలు న 
చద్దూ చప్పిడి rue 

వోంగకు తేలు కుట్టి నా 

అరి స్తే 

రది ఆఅజువడు, 

కవి త్తం బో దొంగ జే లుటిన టిబి 
యాలు లు 

డా౭ద్కి కొంచుం బోవక మెఅయిం-చు 

లుటు,?? 
రా 

కళా, న్ా, 2.79. 

యూ. 

దొంగకూడు 

చొంగచూాటు తెండి, 

అనుభప్ంచుట, 

తనది కానిదాస్ిని అనుభ 

పం-దుటు. 

ఆచ్చిష్టమున కాశళంచయుట 

వ్యభిచారము కూడా కనుక 

వా తుం గా 

ఆ అర్హంలోనూ వయో '! 

గనారం, 
ANE 9) 

iets నిజత పోమహిామంబులు దిటిం 

బు చచ్చి ల్కజ్ఞాగరెమల్ దొౌలింగుటులు 

చాలక యోాతేండు దొంగకూటి కే 

లాగునం జూచ్చె.. 

దొంగగ్ "డ్తు 

దొంగయుత మేసే వనరం, 

దొంగతో కొలువు 
అపాయకరము, 

0 విిపనా, సన్డే]. 

డ ఇళ ళో : ఎ సిమివ. వముయినా (వమా న్నుం-బి తడిబట్టతో నే ఊంేకు ను వ్వేం 

దము రావచ్చు ననుటు, 

వేంకెకుళ, 86. 

యింటి బూరు ప 
ee +) 

దొంగను తెలు కుట్టినట్లు 

పుం బో! దెంగ డజేల్తుట్లిన టివి 

జాలి, కొంచు6 బోవక',?? 

కళా. 2.85, 

పాఠాంతరం, 

చూ, దొంగను... 

దొంగనేల 

మానం చేసి తీను కున్న 

పాలం, 

దొంగహోటు పొడుచు 

చానుకబపోటు వొడుచు. 

“కమాణం స్నేహితుడుగా నే ఉఊఉఆ౦టూ 

దొంగపోటు పాడిణాడు.?”? 

దొంగబీగము 

వమూయజు తాళం, 

నత జ! 

 దొెంగబూచి బూటకములు 

బెదరింపులు. 

 కఏల దో బూచి దొంగబూచి బూట 

కములు,”? నీర, 45. 

దొంగమాట 

స కర్సితం, 

దొంగమేత 

వనువు దొంగగా మేసేమేత, 

దెంగయినుక 

ముచ్చిసుక , 

దొంగల దోల।ః 

రిక తెటు, 
లు 

“కి ఆచారం దొంగల దోల! పొద్దు 

' బతుక తావు రౌ ఈ చలికాలంలో ఫీ? 

చొ 
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దొంగల దోలు 
పాలు(దోలు, 

దొంగలపాలు వేయు అనగా 

రత్సుణ బాధ్యతను వదలు అను 

టచె వర్చడినది. అడవుల 

వోలు, కొండల పోలు 

వంటిది, 

కకవాడు పెళ్లాన్ని, పిల్లలని దొంగల 

దోలి చేశంమోద పోయి నాడు, 

దొంగలు దోచిన కొంప 
వాడుగా, శరాన్యంగా, శున్నా 

భిన్నంగా ఈండునది, 

కవాలి ంటికి పోయి చూతును గదా! 
య డా 

ఆది దొంగలు దొ చినకొంపలా-గా 

ఈంది? 

బప” 

రౌ 

దొంగలు దోల 

డేని నైనా నిరసిస్తూ మా 

టూడుతున్నవ్వడు “పాడు 

గాను ” అన్న క్ల అనువమూట , 

“స్ ఆట దొంగలు దోల! అన్నానికి 

అయినా రండిరాలి వా. 

కశక ఆ న్యాయం చొంగలు దోల[ి) వా. 

చూ, దొంగల దోల, 

దొంగ వాకిట నె మంచము 

వేయు 
ఎవరివల్ల భయమో వారిదగ్గ 

రనే ఉండి ఆ బాధను తప్పిం 

చుకొొను, 

ఇంచుక నాకం జూడ నిషెదేశునిC 

(చార్లనం జేసి పంపినకా, మ౦ -చిది 

దొంగ వాకిటాని మంచము చేయుట 

కార్య మెచ్చటన్ ౨) నలన, మేం 

1 

దొంగసొమ్ము 

దొంగిలించి తెచ్చిన సామ్ము. 

““దొంగసామ్ములకు చె యి ట్లీల 

(పాల్మాలి తే. 

విప, 5,535, 

దొంగెత్తు వేయు 

దొంగయు క్రి పన్ను. 

“నూలు కు పోబవాలనీ వసుం దని 

కడుపునొప్పి పేరు చెప్పి దొంగాత్త 
చేశాడు.” చా, 

దొండముక్కు. వడు 

"బాగా వండు, 

కానీ, లీ. 28, 

దొరడి: పోవు 

చిల్లి వడు; ముక్క. వడు. 

(“పెశిర మాయును తేల పోసికొనెద 

వురా, తోరంపు నీమేను దొండివోను.?? 
శల . 2.64. 
3౧ 

దొంతరపువ్వు 

సహా దారము, 

యాగ శాన ర త్వా ఫర్ 

రంలో ఉన్న వని చెవ్చబడే 

పట్ట్బ[కాలలో నడినెత్తిన 

ఉండేది నహా సారము. 

మూ లాఇారము, స్యాధిష్థూ 

నము, మణోపూరకము, అనా 

పాతము, నిశుదము, సహా 

(సారము అని మ ట్స [క 

వుంలం, 

“ఆ, దొంతర పఫువ్వునం నలుగుతోర పుం 

గంపులు పెంపు మోజుంగన్ ల)” 

పాండు, 4.74. 
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దొంతర ముద్దు దెగుడు కొను 

యుంబనాలలతో ఒక రక వ్యాపించు. 

మనది, ఆ-చ్చు, శా, 5, 86. 

న్ా ' దొటదొట దొంతరలు గొను 

దొంతులుగా చేరు, 
ఉత, రా, 4.168. 

దొంతి బెట్టన కుండలు 

తాళ్ల, సం. 6.188. ; 

దొంతుల కోపని గుదియలు 
| 

కలిగెను 

“వనానికి ఆవ తం వ్ర ఉండీ 

చేత గా లేదు” అనుచోట ఉవ 

యూోూాగించే వలుకుబడి, | 

కుండల దాంతులను 

గాట తేని గుదియ యున్న 
వం 

నుట. వివరితమిది, 

| 

శత న 

పగుల 

““వదరయం౫గ దొంతుల కోపని, గుదియలు 

నుం ప | కళా, 6.25, 

దొంతులు గొను 

ఒక ణచాదిది నొకటి చేర్చినట్లు 
(so Hera లా 

నవిలటడు, 

కకదొాంతులు గొని పడియుంన్నకారు 

ముగుళు లని కవూ. 1.120. 

“కక్యండలు దొంతులు పేర్చి నారు? వా, 

దొంబులిగ్ "ట్టు 

భీరువు. 
ఆం. ఫా, 221. 

దొగ్గినంబలి 

అర్థము విచార్యము, 
తాళ్ల, సం, 11. 8 భా. 156, 

ధ్వన్యనుక రణము, 

6దొటవొట రాలు మి న్నవిని తోరపు 
_ నిషూలవాన లాక్క_ టన్ ౨) 

సానందో. 2. ర. 

దొడదొడ 

శకవెరఢడదెడ. నోట చెతురు గక 

వ్రానుచు,?”? 

రంగ. రౌ రు. 875 ప్ర 

కకవొటదవొడ మంచె యె క్క 

విథె, 

దొడిదొాడి 

ధ్యన్యనుక రణము, 

దొడ్ల కొంచము లెక్కించు 

ముందు "వనుకలు చూను, 

“ఇకా్కాలంది వొడ్డ కొంచెము, లెక్కిం 
పక మరునిహావలిం బడు వేళన్ 4”? 

జబాం'స 1.101. 

చిన్న "వెద్ద: ఎక్కువ తక్కువా 

ఇలాంటివి చాలా ఉన్నవి, 

దొడ్తపని 

భున కార్యం. 

దొడి కటు ఆగు 
అట 
వశువులు మొదలగునవి 

గుంపుగా చేరు, మంద 

వేయు, 

“ఆ చ లముల "పె ని దొడ్డక ట్రగు 

మృ-గాళిఎ ఆము, 4.117. 
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దొడికాళ్ళు 
G 
పంగటి కాళ్ళు, 

దొడ్డకొను 

పిండు, 

దొడ్డిదోవను శ్ 

దొం౫జాూటు గొ వ్యవహా 

దించు, 

“ఏదో వేసేది బహిరంగంగా చేయడం 

తప్పితే యిలా దొడ్డి దోవను పోవడం = 
నాకు 'తచెలియదులి 

దొడిపటు 
6ళ 60 

వనసుసానం - గోవం, 
య © 

దొడి బెట్టిన వేల్పుగిడి 
Ca ఈం er 

అందుభాటులో ఉండి అన్ని 

కోరికలనూ తీర్చునది. 

ఊరటిలతో నే ఉన్న కామ 

"ధేనువు. 
64 గా కటిన దొడ్డం బెట్టిన వేల్పు గిడ్డి కాంపు 

ర ళ్ 

మను, 1,66. 

దొడి బెటు 
Ca డు 

దొడ్డెని తోలు. 
“మాడలవలె సతుల మరుపి క్లాజేవు, 
తోడ నికు ఢయుందటణిని దొడిం 

eం యె 

బస్ట్రేవు.?) తాళ్ళ. నం, 8.681. 

దొడి వేల్పు 
తి 

ఇలువేల్పు. 

6 గాలంఫుపేరు వజీరుం గినిసిన కప్పులు 
దువ...మా దొడి వేల్పు ఎ) 

రె 

(పబంథ. 160. 

దొడ్డసంభావన 

నక లా రాజులు వండి 

| 

i 

| 

| 

అతున టమ టు అము ముసి వజ 

తులకు, కనులకు నసంభావనలు, 

జాపాలు ఇచ్చేవారు. అంత 

చదును రాని యితరులను 

దొడ్డిలోకి న్ా మని, వాకిట 

కూర్చొని ఒకరు సంచితో 

వచ్చునన్ని రూ కలు ఇ స్తూ 

ఒక్కొ క్కు_రినే బయటికి 

వంపించి వేయడం అలవాటు, 

అందు మై ఏదో యింత, 

యోగ్యతను చూచి కాక 

ac) 

ర! 

wo ము జ్ యిచ్చే నంభావనకు చే లె 

నది, 

“పీడికి యి సే దొడి సంభావెనే గా, 
ను oe 

ఆమా (తాని"కే అంత మిడిసి పాటూ €? 

దొడ్డు కొంచెము లేని 
చద్దా చిన్నా చేని, 

66 సముద (గతర పాప'సనసంభూర ఖీతుండు 
దొడ్డు కొంచెము వేని గొడ్డు కాడు 

-దం[ దా, 5,150, 

దొడుకజల చీర 
డ జి 

వెద్దకమ్ముల వీర, 
ద 

కములు, కల్టులు ఇక్కడ 

చీరలో చేసిన గీతలు. 

““ఆడ్రంపుముక్కు_ర యనీ యాడు నడుము, 
డర 

దొడ్డుకజల ఏర తోలగుం బయ 

చయు,?? పండితా, దీతూ. కన్. 

దొొడ్రువాలు 

అధిక ముగు. 

దొదరక తె 
క, లు. 

గా కు 
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తం లు ఉట 

దొద్దకాడు | దొద్దవోవు 

దొద్దగొను ' దొనదొన (ముసురు 

కొల్ల గొట్టు. '___ధ్వన్యనుకరణము, 

“త్ర క_్డయ్గలయింతిగముల  నాదసు ' “త్రనువుమోంద ముసీరె దొనదొన సీం 

అడరి, పట్టుకొని యేచి వి జెల్ల బన్న 

వదల, దొదగొనిం?” 

భార, మౌన, 1835. 

దొద యిచ్చు 
ఏ 
కొల్ల యిచ్చు, 

యిచ్చి వేయు, 

ఈం తా 

“కశిరవి| గహా జపస్నా నాదికము లెల్ల, 

దొరల వాకీంద్ల కే దొద్గ యిచ్చి”? 

ఆము. 6.69. 

దొద్దలాడు 

కొల గొటు, 
౧ ౬ 

““కరమూలంబున మిం-చుంబాంచు విడి 

కాంతుం (గోలు గప్పారు ముం, గురు 

గబలళించు వా తెలు మెణటుంగుల్ 

జ వ ఈ ha స్రీ Tk దొద్దలాడున్ ... ధ్యాతీశు చూడ్కు_ల్ 
“వెసన్ ల) 

అరిం 

శకేయూ. 4. 18. 

దొద్దలు వుచ్చు 

దొద్దలు సేయు 

అంతా యిచ్చు, 

కక్క రర నరులకా హితులల చెద గ 
యి ఢా యె 

నందణేం గార్చి యర ముక, దొద్రలు 
వ 

చా దావననిరతుం డనం బెకము 

నీక్కు_కుండంగన్ ౨” 

ద్వాద, 8.96. 

రా తేడ 

నలం,?? 

దొనయుప్పు 

శావుక వునే ఉమ్రా. 

చనుటిఆవ్వూ అని కొందణు. 

చ తే 

వరానా, 9.౯9, 

వష నష 

జాససగా మునుగు, 

కాళనది (పవాహము నం 

-గాయము దొప్పలం౫గం దోలయిం?? 

కళా 

శ్ను. 4.7. 

దొప్పలు గటు 
హ్ 

మడుగులు గట్టు. 

“క... "నితుర్కు దొర్గం (శవహ్ ౦ చి 

నిండే దొప్పులు గ్రీన్ ఎ? 

వేం. పంచ. 1,288 

దొప్పలు దోరలుగా 

“కావలసినంత నము గా. 

““త్రొతులువోలె నబ్బుదురు దొప్పలు 
' దోరలు ము కికామినుల్ ౨? 

కాకీ, 2.49. 

దెొప్సుదొప్ప్ఫున 

భషన్యనుక రణము, 

““దాప్పుదొప్పన నోరుం, గేల నడచి 

కొను. ఇసి? 

ఆత్త, హారి, 4.807. 
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దొబ్బులు పెటు 
స) 

దండించు, హైద చెప్తూ. 

కనా నాన్న నాలుగు దొబ్బులు 

“పెమే-సరికి ఇంటికి వచ్చాడు.” వా, 
అ 

దొమ్మ గలవాడు 

రంసుడు, చ 
కశ వాడు మౌలం-్ దొమ్ము ఇలవాడు,”? 

వా, 

దొమ్మపొగరు 

కండకావరము, 

ఏంత బలవంతుడ వయినా అంత 

దొమ్ముపాగరు పనికి రాదు. వా, 

దొమ్మబలం 

ధైర్యం. 

“వాడు నుంచీ దొమ్మబలం డన్న 

వాడు, శాబేటే ఎంతమంది వచ్చినా 

ఆపగలడు,ిి వా, 

దొమ్మరవాని డోలు 

గ య్య్యాళగంవ, 

“వానియిల్లాలం దొమ్ముర వాని డోలు? 

వాం'స, 2.14. 

దొమ్మరిసంసారం 

తిరుగుడుసంసారం. 

దొమ్మలు కొట్టుకొను 

పివరితముగా ఏడ్చు. 

ళ కది క్షు గైస్ చెట్టంత కొడుకు పోయా డని 

దొమ్ములు కా ఈంది”? 

వా, 

దొమ్మలు పగులు 

న తాపన 

“క్ *డే-చైాం అందరినీ కవ్విస్తున్నాడు, 

దొమ్మలు పగిలితే కానీ "తెలిసి రాదు 

కాసె 

దొమ్మ లేనివాడు 
కొదికి వాడు, 

“వా జేం పోతా డక్క_డికి? వట్టి 
దొమ్మ లేనివాడు.” వా, 

దొమ్మి గూడు 

గుంపు గూడు, 

నీలా. తి,తి7. 

దొమ్మి చేయు 

కకద్రావ్సి చేసిన ఖరదూపష. కకాదులను, 

తునిమి వె చుట, 

వర. రా. యా, పు, 5ళి8ి. పం క్తి. 11, 
2, చార్హన్యంగా ఒకరిమూద 

వడు, 

“ఆంధభక కాలకేయ వమహిసపూదులు 

చె త్యుండు. .-., దొమ్మి ఊఆయముొనరి్శి. 99 

వార. 6.95. 

కం అర్ధంలో “దొమ్మి మా 

(త్రమే నావమువాచక౦0గా 

కూడా వాడుకలో ఉంది, 

(ర ఊళ్లో మున్న దొమ్మి జరిగింది, 

రెండు ఖూనీలు జరిగాయి” చా. 

డ్ మ్మియుద్ద యము 

నంకులనమురము, 

నానా. 65, 

దొమ్ములాడు 

1, దొమ్బియుద్దం జేయు, 
థి 

లి వినగులాడూ, 
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“దోహముకిా (బణయము 

మడి దొమ్ములాడ ౨? 

నరస, తి, 118. | 

దొరకుపడు 

దొరుకు. 

“ఆరెంటికా, దొరకు పడడం బట్టు 

వాని... వేం. బంద, లి, 188. 

దొరకుసన్నాసి 

కవటనన్నాసి. 

నమ్మించి దొరకినది చేత 

పట్టుకొ "ని వోవువాడు, 

“యతి ననుచు వేపషఫఛాషల నటమ 

టించి, పొంచి తతి వేచి కన్నియం 

గాంచు నరిగా దొరకనన్నానీ్ యను 

మాట తిరము గాల, నర్జునుం డద్దిరా 

యెంత దురనుండుటలి విజ. 8.16}. 

చూ. దొరకోలు నన్నాస్. 

దెరకొను 

పూనుకొను, 

“దొరకొన్నకర్ణ ౦బు"” నీ ంపహా. 2.86. 

ఇబ్రశు దొరకొల్పు. దొౌరకోలు 
ae) 

ఇత్యాదులు, 

దొరకోలు సన్నాసి 

(ప్రబంధ. 794. 

చూ. దొర కకసన్నాాసి, 

దొరలక యుండు 

చకంచు, 

క్ు వ్యవ, 46. 

వలో వచ్చు 

నారి యగు, 

కాకీ, 5.288. , 

శ 

అ 
నం తాకు తాతాతాతల 

చెదచెద దొరలు. 
ఏ ౨ 

“ఆని దొరాదొర అలెన్నలగా ఘనత 

కెక్కి? రాధి. పీతి, 20. 

దొరువుప బైడ 

ఎదుముడి కి తగిలించే వకుడ, 
లు Ca € 

టౌన్. 

దొెఅకిపడు 

దొణకు, చిక్కు... 

“పంక నీ కిప్పు డెందుండి దొంకి 

పడియొ టి” కుమౌ, 2.29. 

దోకుడుపాణి 

తవ్వుగోల, త్రమే పొర 

దోకుడుబా ర 
ఒక రక మైన పిలల ఆట, 

శ, ర్మ 

దోగాడు 

పార్వ. Paks 

రూ. దోగియాడు, 

' దోచిపెటు 
ఆ 

ఈన్న దంతా ఇల్లు, 

“ఆ కోడలు ఇరుగు పొరుగు అమ్ము 

అక్కలకు ఇల౦ తా దో-చిపెట్టుతూ 

ఉంది, ఇంక ఆ సంసార 6 ఏం 

ముందుకు వనుంతి ౪?” వా, 

దోటమ్ము 

దోటీవలె ఉండు బాణము. 

దోదుమ్మిదారి 

ఆయుధ వి జేవం, 
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దోదుముడారి ' దోమాడకరణము 
చూ. దోదుమ్మి దారి, వడి లే వదలనివాడు, 

దో నెడొగ్గు (పాంతీయ మైన వలుకుబడి, 

"ఇరాకదిరం, ““అట్లు లంబాడీదయ్యమువలె విడువక 

“*కర ఘాత పత దబ్రఘట లం గొమ్ము వొనల 

జిమ్ము, దమి దోనెడొగ్గ చొద౦తి 

డిగియె ఎ) వను. ర,6. 

దోపిడి యాటలు 

రిక బాల కీడ, 

కతూరచతుంకముల్ దోపీడియాటలు,”? 

(పబంథ, 61కి. 

దోపుచూరు 

అరుంగసలమిోాద జల్లు వడ 

కుండా తాటాకుల తో 

ముందుకు చించి క ట్ట న 

కవరాూరు. 

దోపు వడు 
కొల గెటబుదు, 

౧౧ లు 

“కధ వదూరుసంభవ బహువెళ్యకోటీకా, 

తురకల కే నిట్లు దోపు వడుటు,?? 

వ్0. నార, ఉరిం 

దోపు వోవు 

దోమతెర 

దోమలు రాకుండా మెన 

కాళు బట తెర, 
ల లట 

కకక ముంబున ఘర్మళంక మె, నుప్ప 

తిలంగ దోమను తెర లుప్పర మె ల్రిరి,?” 

ఆము; 5,104, 

న పతయ 

హయ అనాలా ము మంట పయనాప హను చ నప వన, అసత. మాన నుం ల మ ల యు వ్ య బత 

న 

దోవాూాదడకరణమువలె నావెంట బడితి 

చేమి ౪? చం తా. 7 అం, 74 ప్ప, 

దోయిడి చేతులతో 

వట్టి చేతులతో, 

“క... (పతిన లన్నని ధర్మ సంభవుని 

మయెదుర, మనము దోయిడిచేతుల మగుడు 

కుటు ల జెమి* 2.17. 

దోయిలి తీర్చు 

అంజలి సేయు, 

సాంస, 4.218. 

దోరగల్లు వడు 

ఒక (వక్క-గా వంగు, వడు, 

లిక చక్రము ఒరగు, (కల్లు= 

బండచ కము.) 

“తరణి చక్ర మొరగి శరధిం (గంగ, 

దోరగల్లు వడిదయమె ఎ) మను. న్,తిర్, 

భూ, దోరగలు వడు, 

దోరగాయ 
మాంగీ మాగని కాయ, 

“కల్పవ్భయాలం గలదోర -గాయం 

గరూడం, గోనీ యిటు తెచ్చి నిల్చిన 

వాని యనుచులి? పార్వ. 2,120. 

““కలమౌాగిన పండుకంకు దోరగాయ్ీ 

బాగుంటుంది ,”? వా, 

దోరగిల బాటు 

దోర మూాగు, 



వోర___.దోన 918 దోసి._దోజా 

దోర గిలు “భరణీళ్వర !  యేటికి వట్టిదోసముల్, 

బలి వడు. గకుదు నాకు నంచు “నడగాం జర 

జి 
వళు వకం౦ కావడంలో ఎటు ప స న 
టం శన కా కళా. 7.284. 

దనం ఠఉన్నదది. అలా వచ్చిన దోసిట్నపాల ముద్దు గుమ్మ 

మాటు, సంద ము. 
తక్తలిపెలు గినిసి కనుంగొనలం దోరగిల 

నిరయుం జెలి) వరాహా, 7.49. | దోసిటి ప అనగా తల 
రు య (బాలు, తల బాలు మూ కుత 

డాడిన వనిత అన్న అరంలో 
ae) @ 

Y యేర్పడిన వలుకుబడి కా 

హ్ ' కవాని కి దోనిటి(పాలముద్దు, గుమ్మ 
కవిత రర (కొంది అడ పాకు, | లు 

౧౧ 65 లు  మదవతి యన నొక్క_కొమ్ము గలదు 
శ రం! 

| సుక, ౫,508. 

దోరణపు గమ్మి 

ఊజా్వారంమిోది అడ్డక మి 

అమలా ఉనానను. నా నాలలులాలా నా తా 

దోరవండు 

కొద్దిగా మాగిన వండు, 

“(పబలంపుగాడ్చు చే రాలిన యొల 

మావి దోరపం ఢడైవ్వరో యేరి నారు?’ 

దోసెలు పోయు 

చెలను చేయు, 

కళపాాపం! ఆముసలా మె దోెసెలు 

| పోనుకని జీవినూంది??. వా, 
శుక. 1.577. స 2 

చూ, దోరగాయ, | దొహత్తనారాయణుడు 
| 

దోరవాణు ద బాహునా రాయణుడు. 

దోరగా వండు, ఎత్ల వడు, “చావా త్రమల్లుండు దోహ త్త నారా 

చు పపము మంతి.’ ధనెహః 1.82. 

రాజ 3 
నారాయణు నంతటివాడు, 

“ఆ దోనకారి సన్యా నీ దవ్వు లల తహ క 

గాంచి, యోలంబునకు దారి యొదిగి లు మ FE రండు 

యుండు టి శం నిష. 7.180. అనుట, ఇదొక బరు నది, 

“కడకు నీఅంకు నీ వెబుంగనివితాన్క |; దోవాద మిడు 

దూరెదవు నన్ను € జలపోరి దోసశకారి.?? 
తారా, శ, 8,951, 

వోసములు కట్టు 

తవ్వ లంట గట్టు, 
లు 

వోవుణ యొనగు, 

66జ్స్ డలం దళుక్రా త్ర దోపహాద మిడం 

దొలిగుబ్బలికొండగోంగువూం గొల యల 

రించెటలి) పారి, 2.70, 
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విందులో (వ ల్వేకంగా కొన్ని 

వృతా లకు కొన్ని రకా, 

అయిన దోహాద(కియలు కవి 

నవుయాలుగా ఈన్నని. 

దెడపండు రాలగొటు 
ఇమ, ర్స 

దండించు, తన్ను, 

దొడపండ్తు రాలగొడతాను ! 

లిక తిట్టు, 

తంతాను నుమా అనుట, 

దద వగు 

యూర మను, 

“తనయసంతానలపబి జాదవ్వు గాలి 

శివ, 2,17, 

దెద వలన్ 

దూరదూరముగా, వాలా 

దూరముగా. 

శీమ. 2.79. 

దౌదౌొౌవు 

దూరము. 

దోర్భాగ్యదా మోదరుడు 

నిర్భాగ్యుడు ॥ 

ఒక టిటు, 
లు 

(దావిడ్నపాణాయామము 

నూటిగా చెవ్పక ఏవేవో 

తిరుగుళ్లుగా చెప్పినవ్వుడు ఉవ 
"మోగించే మూట, 

(దాసిడులు (పాగకాయామం 

చేటవూడు చేతిని తలకు 

1 

| 

| 
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అకు తిప్పి ముక్కును వటు 
రు 

కొొనుటడైె వచ్చిన వలుకు 
బడి, 

ఈ చావిడ[పాణాయామం ఆ౦ తా 

 చబెందుకుళి వసావా రాజా ఒక్క 

దద ద అడగాలా లలా. 

మాటలా చెప్పుల” వా, 

(దోహము తలచు 

(దోహము తలెవిటు. 
లు 

“నా యింటికి (దోహాము. దలం౭-చి.)) 

పభా. 5.189, 

ద్విపాదవళువు 

రొండు కా ళ్ వశువులు 

అనగా పాద సం ఖ్యు త్ో 

భద మేగాసని వశును లే ననుట. 
కళచ్వ్తా డొళ్ర ద్విపాదపళువు.9” వొ, 

ద్విర్ష్వాదశం 

వైరుధ్యం, 

జాతి క్భా్రారీ త్యా వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

ఒక గహోనికి రెండవయింట 

[గ్రహాం ఉంజశు డాని కిది 

వ న్నెండవయింటి దవుచుంది, 

అలా ఉన్న (గ ఘహోలు రెండిం 

టికీ నరివడ దని జ్యోతి 
శా ద్రం. 

“వాడికీ వీడిక్తీ ద్విన్వాదళం ౮) వా 

ధగధగద్ద గలు 

(వకాశము, 
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ముఅయం౭, గదియ నేీతెంచు నొక 

భుజంగంబు గనిరి.?? 

దశా. 1.206. 

దగదగ. మను 

(వకాతంచు, 

“భగభగ మనుచుకా, 

చూపుల, 

ధగిడీకె ! 

ఒక ్తెటు. 
(స) 

ధగిడీకొడుకు 
ఒక టెటు., 

6 

ధణంధణలు 

ధ్యన్యనుక రణము, 

“ఆందు భీరీధణ౦ధణల్ 

కొానియెొ,4?? 

(కందు 

గలుముల నీనెడ్ 

భా. 8.265, ' 

ఊత, శా. 8.165. 

ధనం మూలుగు తున్నది 

కావలసినంత ధనం 

దనుటు. 

ఆన్న 
॥ 
| 
| 

| 

} 

కను లింట్లో బోలెడంత భనం మూలు . 

గుతూ ఊంది అనుభవించే దిెక్కే_ 

లేదు.?”?” వా, 

ధనపిశాచములు 

ఉం ఉఅంఠ6ం౦ం, 
థె 

ధనము పూడ్చి వెట్టి ఉన్న 

చోట 

యుంచి ఉండు నన్న (వతి 

తవ యెర్పడినడి, 

““భనపిశాచంబు లివి అన, ర మ 

సుమ్ము? 

వి శా చ ము లా 

కుక, 8,220. 

| 

ద్ ధని థర 

“గ వళభళతర చేపహాధగ mM దనియాలశాతి 

దుర్తాతి. 

చెవూ దొబ్బులు 

వినేజూతి “కానిది, 

ధనియాలను చల్లా లంకు 

ముందు చప్పజో నలిచి తరు 
వాత న చల్లు తారు. అవ్వూడే 

అపి ములశకె త్తు తా యసి 

నవ్ముకం. అందును  యేర్చ 
డిన వలుకుబడిె, తొట్టుగా నింద 

గానే ఈవయు. కం, 

“డాబు పడండి వా శ్లక్కు_డ మాటు 

వింటారు? అదంతా భనియాలజూాలతి,”” 

అ హడి తే తవ్చ 

కామో. 

ఒక (వ ల్వేకకులాన్ని “ధని 

యాలజూాతొ” అనుట కూడా 

వః న్ని పాంతాల కలదు, 

ధరణి యీనిన భంగి 

యందలు ముంద 

లుగా, గుంపులు గుంపులుగా, 

కకధభరణి యీానిన భంగిం దండతండ 

ములు, నరసల నరుదంచు పరు'సల 

బారు 0 

పండితా. ద్వితీ. పర్య. ప్ర. 2885, 

అధిక ౦0గా, 

క6ల్తు బ్బ |] జనం నేల యోనినటు-గా 
ఛలో 

ఆన్నారు.) వా, 

చూ. “నేల యీోాని నట్లు. 

ధర పలుకు 

హాచ్చుభర వచ్చు, గిరాకీ 
హాచ్చు. 

కొత్త, 287, 
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త తమా
 చాచా. 

ధరింపగా నొకరి కీయ గలదు లే “భర్మకాహళ పట్టించి పదడాతిపురుష 

తినుటకు 

వాడుకలో ' "దక 

తినడానికి ఒకరికి 

ఉంది అనగా కలవా డనుట, 

చెట్టుటకు ఉన్నది, 

కకణ్షిప్రుడు మో ప్రుణ్యామున నాకు “నేమి | 

కాదవ,యుండె నేను భరింపంగా 

నౌకరి కీయం, గలదు టే...” 

శుక, 2.822. 

వాడుకలో రూవ౦: “తిన 

డానికీ చెట్టడానికీ ఉంది. ” 

ధర్మకవిలె 

చాసుజు, 

(కన్నడం - ధర్మకవిల 

కవిల ఎత్తు గంగిరెద్దు) బన 

వన్నవలె అన్ని టై కీ తల 

వూచుతూ చెప్పినట్లు చేయు 

——_—_ 
rr 

కింక రుడు అనుటపై వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

శవంలో మరా దాసుడను 

అనుటకు బదులు అలవా మైన 

మాటగా కనబడుతుంది, 

నిభుంటువులలోని త్తం కుద 

రదు. 

“మీద త్తి మీ(పాత మో ధర్మకవిలె. ఎ? 

బన 4. Je 

“కత లేల మోధర్మకవి'లెల “వేముల 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పు, 175. 

ధర్మకాహళ పట్టించు 

అక నా నిలుపు సూచనగా 

భాకా ఈదించు, 

ద ల. పద లా 

wba అటటి టు) అ 

వ సావలిం-చి,ి? దశ, 

తాను. ' ధర్మదాత 

చెట్టడానికీ ఈవి గలవాడు; దానవరుడు, 

ధర్మదార పట్టించు 
అద అ నిలుపు సూచనగా 

భంఖము పూరించు. 

STN పోరిం చీ (ప్రభాత 

కాలము పరిస్ఫుట మొనను ధర్మ దార 

వట్టించుచు నున్నవాండ వె కటీగత 

కక్కు_టకంఠ నాదముల్. 9 

(క్రీడా. 54 ప 634 

ధర్మపన్నాలు చెప్పు 

శ్రీరంగనీతులు చెవ్వూ. 
“వాడు పట ధర్మపన్నాలు చెబు తాడు, 

ఆచరణ శూన్య. 
వినదు 

ధర్మపిండం 

తిరివెపు తిండి, 

66వ్రాడి కే ముంది ౭? ఎవడు ధర్మపిండం 

చేసే అక్కడ పడి ఉంటాడు?” 

6 

అందుకనే యెవరూ 

CID 

యౌ, 

దాన్న జి. వి, అని ఇంసగ్లీ హం 

వాడి అతరాలలో అనడం 

కూడా వె దికులలో కలదు, 

ధర్మము నాల్గు పాదముల 

నడచు 

ధర్మము లోవం తేకుండా 

ల 

ధో రాన్ని -భేనురూవంలో 

మ న ద్ర పా 

మ్ లూహిం చు 



ధర్శ్మ----ధర్చ 2517 మ భరి 

కొన్నారు. ఆశు న ఆది, కృత 

యుగంలో నాలుగు పాడా 

లతో నడుస్తుం దసీ, కలి 
యుగానికి వచ్చేసరికి ఒంటి 

వపాదంమహమూోూద నడు స్తుం యు 

ధర్మసందెహూం 

ధర్మనంక టం, 

, “ఆన్ని కదిరాయి గాని వరసా కాదా 

కూడా అన్నారు, అందువై , 
: ధర్యస(తం వచ్చిన వలుకుబడ్, 

ధర్మంబు నాలు పాదముల నడచి.’ 

రుక్మాం. 1.186. 

ధర్మరాజు 

ఉత్తముడు, 

ఆయన ధర్నరాజులాంటిచాడు, ఒకరి 

జోలికీ సాంటికీ వచ్చేవాడు కాడు.” 
మౌ 

ధర్మశాస్త్రమా ? 

అాబేం చట్టమా?-అను. ఇప్పటి 

మాట వంటిది. తప్పక ఆచ 

రించి తీరాలా? అనుట. 

“వా జంకు మాతం ఆ ేం 
వా 

ధర్మ 
పయ/మా ౪ మనయిష్ట్రం మనది వా, 

ధర్మసంకటము 

ప ర్చ ని ర్ల యములో ఇ 

బ్బృంది. 

“ఇహ డొక ధర్మ సంకటం వచ్చి 

పడింది?” 

ఐ, కివష మనమున వరిసితి, 
౧౧ ౬ యు 

“వాము ంకు ఆన్నకొడుకును తరిమేళా 

డంటారు. ఉండు అంెకు వీ డిలంతా 
ఊ డ్చేస్తున్నాడు, ఇ చెక్కు_డి భర్మ'సం 

కటం వచ్చి పడిందిరా భగవంతుడా అని 

ఆయన దిగులుపడి కూర్చున్నాడు.’ 

న. 

యూ, భర్మ'సంచేవాం, 

కస 

ఆని పెద్ద భర్య సం డేవాం 

పడింది”? 

వచ్చీ 

కాము. 

న్యా భర్మ'సంకటము, 

ఆచితంగా భోజనం 

కల్సిం చే-వోటు., 

అలా వచ్చినది - ఆతిథు 

లను ఆదరించేయిల్లు. 

““వాల్లిల్లు భర్మ'స(తం, వ-చచ్చినవా రంద 

రికీ భోజనాలు అవమురవలసీంటబేళుు చా. 

వనతి 

' ధర్మసతపు _బాహ్మణుడు 

ప 

తెికివపుతిండికై ధ ర న (త 

ములవెంబడె ఆంగ తాతా 

ముడు, 

“ఆన ఖని తత్పదయుగళ 6,బున 

న్ ధర్మ్హస్మతపుం _వావ్యాణునిన్ ౨” 

కుక, 1,450. 

బడి 

ధళధళలు 

(వకాళం; తళతళలు, 

ధళుధళుకు్కం 

తళతళ, 

ళంద్రళుకకట_న నింగి చాటిం దెం 

బలు బోజు, నీ రాళ్ళగొందిం గన్నియ 

"చవమెఆఅం౦గస 

పాండు, 4.2ty 

భాం ధూం చేయు 

జబర్హ వ్ చేయు, 
అంజలా. 

కాత, 264 



ఛాతు.____భార 

ధాతుకప్పడము 

7గరికాది ఛాతువుల తో 

కవ్వుట, 
ళగుగ్రులం బు, శావించి భాతుకప్పడ 

మునల గప్పీఎిి 

పండితా, (పథ, పురా, పుట. తి75, 

ధారగాొను 

డదడానము పుచ్చుకొను, 

థారాపూర్వకంగా 

ఇచ్చుటవై ఏర్పడినది, 

చానం 

“ఇప్పు డేను దీని నీ, జనపతిచేత ధార 

గౌని,?? 

భాగ. 10. ఆత, 469. 

ధారవోయించు 
దానము చేయించు, 

“దేవ బావ్మాణ భూములు భవూవరు 

నకుల జెప్పి ఇభారవోయించే భనీ)? 

భీమ, 1.63. 

చూ. భారవోయు. 

ధారవోయు 
చాన మిచ్చు. 

మం(తపూర్ష్ణకంగా దానం 

చేయడంతో నీళు చేతిమోా 

దుగా వదలుట నంయ్యవదాయం 

కనక దానిద్వారా ఏర్పడిన 

వలుకుబడి, “థారాద త్రము 

కోయు” వ్రలాంటిదే. కడకు 

సళ్లు వదలు కే అఆవస్తువు 

తనది కా దనుటకు (పతా 

మ్నాయ మై సీళ్లు వదలు 

భారా... ఇాళ 

కొను అనువలుకుబడి కూడా 

'యేర్పడింది. 

““యమనందను6. డర్శిలి 'ధఛారవో-సె6 

దాత్క_౨)తుఫలమాు.?” జె మి. 8.196, 

““తపనులకు భకి నన్నంబు ధార 

వో? కాకీ, 7.186. 

“ఆ త్మేకున్ నురానోకహా, న్వీతుం గాం 

దగ ధారవోసి ద్వెజు6 చేయీ యరముల్ 

“వీండినస్ =?) పారి, 5.61, 

6ఈవంపత్క_్టటాతు.లతు, ఇకన నలరించి, 

దనుజారి కెవ్వాండు థారవో-సెఎ) 

భుక, 1.194. 

ధారాద త్రము చేయు 

చానము చేయు, 
“తన్న ఆ సంతా వానిక్ ధారాదత్తం 

చేశావు. ముసలితనంలో ఏం 
చేస్తావు CLE నౌ, 

ధారాపాతంగా (కురియు 
జోరున వాన కురియు, 

““పాద్దునుం-దీ వాన  ఛారాపొూతంగా 

కురుస్తున్న ది” కామె. 

ధారాళంగా 

పూ_ర్తిగాం ఘు వ్కు- లంగా 

ఇ త్యాదిచ్చాయలలో, 

““సేరుబియ్య ౦ ముగ్గురికి భారాళ 0౦7” 

సరిపోతుంది”? వా. 

“మో కేంళి మూడువూటలు ధారా 

శ ంాగా తినవచ్చు.” 

“వాడు నూరపడ్యాలం భారాళ 0-7౫ 

వె, 

చెప్తాడు? CAE 

ఇత్యాదులు, 

ధాళధళ్యము 

తఫతఫ, 



ధిం..-ధిస్సు 

ధిం ధిం ధిక్క. ధిమిక్క- 
తాళ ధ్వని, మర్షలాదుల 

ధ్వనికీ అనుకరణము. 

ధింధిమి 

చె దాని వంటిడే, 

ధిగధిగ 

(శరం. మూ. 4.69, 

చూ. ధగధగ, 

ధిగదిగ 
వను. 5. కి. 

చూ. ధిగధిగ. 

ధిగులు మను (గుండ 
మకా. 

(సంజె గసుఖే లను, 

థధ్వన్యనుకర ణము. 

బ్ర భుజించితి నన విని, తా గుండె 

ధిగులు మనగ దలపో*సె మదికాంి 
చెన్న, 1.128. 

ధిమిధీమి 
ధ్వన్యనుక రణము, 

ధిమ్మను 

ధ్యన్యనుక రణము, 

వి, పు, 1, 74 

ధిస్పున పడగ యెత్తు 

ధ్వన్యనుక రణము. 

పాము వడగ యుత్తుటలో ' 

వచ్చు ధ్వసి. 

“ఆకుపీరిటి కుండలి తాంగ భోగి, 

ధిన్సునం దనపడగ యొ శతెనా 
యనంగ లి? కళా, 4,202, 

219 భుము_._భూాళి 

' ధుమధుమ లాడు 

కోవించు. 

కొత్త, తరి, 

| ధూపటము 
దుప్పటి, 

ధూమరూవ మైన వటము 

అని [వకర కారీత్వా టీ-కా-కారు 

అరా టెవ్చణి (వాసినవారూ 

చెప్పిన అః దుప్పటి నతి 

పోతుంది. 

“కుఖబుమణబుం చదారకుండు చురపొోల 

ప్రర ంబులు గాల్చుధూమపం, కులు పయి 

గప్పుచున్నం చెనుభూపట మె పాగ 
సోకి కంచ... కమా, 4.15, 

ఇ్రక్కు_ జ యూమం వే 

ఉండనే ఉన్నది మతే! 

ధూమపానము 

భా (తాగుట, 

' ధూళి గలుపు 
గచలపాలు చేయు, 

| “ఇవి దూటి తూనిపో నింత యేమిటి 

వు దమయ. హలా అకా కానక దారా. శా. మాడా. రా. నాడా 

క ఆ -చు, దుర్చ్హమారణ్యా ముల్. భూూళి€ 

| గలిపి, రామాభ్యు. 7.84. 

భూ, ధూళి గలియు, 

93 

| ధూళిదర్శనము 
వచ్చు సూచన, 

“ధూళి దర్శన మే మెన దొరక 

దయ.” నిరంకు. 2.128, 
| చేనుని మెరవణి జరుగుతున్న 

| వూడు చేను డక్క_డ బయలు 

దేరినాడు అనుటకు “భూళి 



ధృతి... భె ర్య 

దర్శనం అయింది” అనుట అల 

వాటు, "దేవ్రునిదర్శనం వాసు 

కొోోకన “దూరంనుండి ధూళి 

దర్శనం శారు వచ్చి 

నాము ఆనుట అలవాటు, 

నహాజంగానే ఊరేగింపు జన 

నమ్మరు ంగా ఉంటుండి, అది 
డు 

బయలుదేరునవ్వడు దూరా 

సే దుమ్ము "లేచి కనబడుట 

నహాజుము.  సేనాజబాహోని 

బయలుదేరు వివయంలో 

ఈ “ధూలిదర్శనం. నంస్కాతే 

కావ్యాల లో అభివ ర్ట త 

మయింది, 

పలుకుబడి, 

ధృతి చెడు 
భరము కోలుపోవు, 

క«ఆరగయగంబున దివిజులుు దిరుగుడు 

వడి రింకమోి౬ద భృతి చెడి తెరుగుం, 

చాసివై వచ్చున 

బురుహూతుం ఢడనుచు.ి? 

ఈ, వారి. 1.21. 

ధే యను 
ధ్వన్యనుక రణము, 

““హూయము నదల్చి ఛే యనుచు నాజికిం 

దోలుట యుండు దోణంె..లి) 

కళా, 8,64. 

దె ర్యము చేయు 
లా 

భై రము పూను, 

“వాడు ధిర్యం చేసి ఆ పనిలో 
దిగాడు. లాభం వచ్చింది. ఆ మాతం 

దమ్ములు మునక తేక పోయాయి వా, 
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వ క నాన్న మలా. 

నన. 

ధ్యజ--..-నంగి 

ధ్వజ మెత్తు 
[EE =) 

కతి ౫టు, 
ఆన వ్, 

“మూరు (తొక్కిాళు కద నేల చాతి 

మో6ంద, ధ్వజము చె తికి కొందు 

ఇదికు లని. నందక, 27 పు, 

నంగనాచి 

ఆఅవూయకు-రాలుగా యె క్రి 

కనిపిస్తూ ఇసనాలా ఈ పాయ 

శాలి అయిన (స్రీ, ఇది 

డవ్వటలోన  ఉవయోగించే 

వలుకుజడి , 

66 _ _నిక్శా_ము గాను నాతల డేమి 

యుం, దెలియ సాదుబిడ్డం జని 

నరుస్రమాతటులం జేలనాడి -గ్యాడిలినుతు 

చేతల జక్కు_టులు దైద వెంతటి నంగ 

నాచినే 2? 

సారం. తింన్6, 

““ఇరుగుపారు గింత వినకుండ నింటి 

మగణగ్గండ్చ్కు తెలియకుండ లం బరరతెం 

దేలి నంగ,గనాచివలె నుండు గాని 

యానాతిగుట్టు . ..?? వహాం'స 5,220, 

చూ. నంగనాచి టుంగుబుజ్ల. 

నంగనాచి టుంగు బుజ్జి 

ఎ_త్తిపొడుపుగా అనుమూట, 

జం, 

చూ, నంగనా-చ్వి నంగనాచి వంగ 

ములం, 

నంగనాచి వంగముల్లు 

నంగనాచి, 

ఆణూాూ! నంగనాచి వంగములు,"? వొ, 
cn 

చూ, నంగ నాని టుంగుబుజ్జ, 

నంగిరోడుతూ మాట్లాడు 

నంగినంగిగా మాట్లాడు, 
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వా డే మన్నాడో మన కెలా తెలు 

స్తుంది? నంగిరోడుతూ వా టా జం 

తూంెకీ.)? వొ, 

నంచుకొను 

కూరలు వచ్చళ్లు నంజుకొొను, 
ne) 

బహూ, 4.50. 

నంజికొను 

నంచుకొను, తిను, 

భార, కర్ణ, 2. 109. 

నంబిలి పడు 

నంకోచించు, వెనుదీయు. 

“రంజలి త మును మున్నుుగా నంజులి 

పడ కిచ్చే "నేని నయముగ చారుం, 

గొంజక యిత్తిరు.?? 

కళఠవేల, 1. 108. 

నంజుకొను 

నంజకొను, 

నం దంకే నంది పం దంకే 

కంది 

అతనిదే వేదవాక్క_గా 

(గ్రహిస్తారు అనేవట్ల ఉవయో 
గించే వలుకుబడి. 

దరి ఊల్లో ఆ రెడ్డిగారు ఎంత ఇప్పి తే 

అ 
0-౨ 

ఆంతే, "నందం క నంది. పందం ఆజ 

పంది వాం 

నందిని వందిని చేయు 

మంచిని చెడుగా, చెడును 

మంచిగా చప్ప గలుగు, 
చూ, తిమ్మిని బమ్మిని జేయు, 

నందివడగ 

జంగ ములు 

'వేషస్టన ఇదం. 

వటుకు నే శిరో 
౬ 

“మడప్రు లేఖయు నందిపడగయు6 

నొనుచుు బడిహాోరి (కె sa బట్రపగ లె 

యే తెంచి, 

బన, 6.168. 

నందికొండయ దండనము 

సులభము, 

““అహైవధానక ప్రావలంబన మల్త, నంబి 

కొొండయ దండనంబు మొకటి 

బుంగ శి 12. 

నకనక కుడుచు 

కృుశించు. 

, ఈళతలైసం, ఛభవముంబునం గరము వడం (a 
' కుచ్చు నకనకల్ గుడుచునెన్నడుము 

కళా, 4.105. 
నకనక లాదమవు _ ఇత్యాది, 

సాబగు.*) 

యా, 

నకనక వడు 

ఆకలితో చాధవడు. 

“కడుపు మహాతుభకా నకనకం 
Ar ఆటి. 6 ఆ, 

కళ, __ ఎక్కడ నాహారంబు చేకూజమిం 

గరం బుదరం బాంకట నకనకంబడ 

డలబపడి లల 22 3? 

నితెచం. “పే. 57. పం కి. ll. 

నకనక లాడు 

1. ఆకలితో చాధ చెందు. 
2, కృశించి డకాగులాడు. 

““నకనక లాడు చెన్నడుము పెం జికిలి, 

పికిలి పూదండ తుం"పెొన లాడుచుండ,”? 

ఆ, ము, క, 1.48. 

' నకనకలు గుడుచు 
చూ, నకనక పడు, 
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నకారగుడిగాడు ' నక్కుకొమ్ము 

బరనన గా కొన్ని వరాలలో 

ఆఅనుమాటు, 

నకారపయోగము చేయు 

చలే దను, 
“వా డెప్పుడూ నకార్యప్రయోగం చేని 
యె ఆగడు. వా, 

నకు. 

“వరానగాడు, జతులమూరి. 

మన జానవదకథలలో నక్క 

యెక్కు_వ జిత్తులమారిగా 

కనబడుట మె వచ్చినవలుకు 

బడి, 

శవా ఆమ్మా! నక్కు_. నీలాంటి 

వాళ్లకు చిక్కు. తాడా ౪) 

ఇలాంటిబే గుంటనక్క. 

ఈ, 

అస జో అచు నక్కకు దాతపండ్లు పుల్లన 

దొరకనివ నువులు చేదు అనే 
అలు 

వంటి వలుకుబడి. 

కళ ట్రవ్రును, ఆ ఉద్యోగం ఏం బాగ లే 

వంటావు ఇప్పుడు. దొరక లేదు కనుక, 
నక్కకు (దాతమపండ్లు పులనలి వా, 

దాతువ ండ్డ కోసం ఎగిరెగిరి 

నక్క_ అవి అందనహుడు “ఈ 

(చాత వండు పుల్లన లే” 

అంటూ పాజీపోయిన దన్న 

పాతకథమై యేర్పడిన వలుకు 
ఇడి, 

కరర క్ర య ఆంకఠ ఆీండు నక్క 

కొమ్మును నిటి, నోరజంబు జున్ను. 
వా! 

జూఆపప్వు .. - కాను కిచ్చి కరయాగ ంబు 

ముగి-ది,?? మను, 4.14, 

నక్క- గన్నవా డెల్ల వెటకాడు ౧ 
నక్క-ను చూచినవా డంతా 

“తట కాటేనా? 

ఇది పాూళనలో ఉవఊమూగి 

సారు. పు అినో, ఎలుగు 

బంటినో చంపినవాడు వేట "కా 

డవుతాడు కాని నక్కను 

చమూ చినంత మాతంతోనే 

అవుతాడా అని హేళన, 

వసుధ నక్కు_€ డెల్ల 

వేంటకాలడ-నెడువార్త నిక్కు మయ్య 

ననగ? శుక, 1.266, 

రూ. నక్కను మాచినవా డెల్తా జేట 

కా డీ, 

నక్కుజిత్తులు 

గన్న వాం 

(బౌన్ 

కర్రు నక్కు_జితులు నాదగ్గ ల పని శి 

రావు.” చొ 

నక్య్థాటకు్క లు 

'మోూనములు, నక్క-జిత్తులు, 

“నర్మ గర్భో క్లులు నక్కు._..టక్కు.లు 

మింత,నయాగారముల్ ఎ) 

పాండు, 8.48. 
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నక్కాతోక 
తృణప్ శేషం, 

(పబంభ. 200. 

నక్ళ-తోక Chom వచ్చు 

కలీసివచ్చు. 

(వపయాణంవల్ల ఫలిత మేర్చడి 

నవ్వూడు అనుమాట, 

నక్ష_తోక తొక్కి_ తే అద్భహ్థం 

కలిసి వస్తుంది అని నమ్మక ౦, 

చూ. నక్కు.ను తొక్కి వచ్చు నక్కను 

దొక్కు_. 

నేల పొన్న. 

నక్క-తోక బియ్యము 
ధాన్యవి శేషం, 

చిన్న దోస. 

ఆం. ఫా. ద్వి, "714 

నక్య్థానడుము త్కు్కంం 

మన మోదిన మిక్క_జికి నక్కానడుము 

(తొక్కి వచ్చినారము.?? 

చూ. నక్క_తోక (తొక్కి. వచ్చు. 

నక్కను తొక్కి. వచ్చు 

అదృష్టము కలుగు, 

నక్క_ను చూచినా, (తొ 

క్కి నా అదృష్టము వట్టు నను 

నమ్మక ము వచ్చిన వలుకు 

బడి, 

ప మ ల 
i 

| 
i 

యని తలకాయ 

“వా డేదేో నక్కను తొక్కి వచ్చిన 

టు న్నాడు, ఎవరికీ ఎంగిలి చేయి విది 

లించనికౌటి దకీణ యి చ్చి పంపీం 
జూడు? CM? 

నక్క-ను దొక్కు. 
(శవ. 8.89. 

చూ. నక్క_తోక తొక్కు. 

నక్య్థను వగాన బట్లినయట్లు 
MN 6 య 

వగునుకొను; నిక్కు. మాపు. 

వగ్గముతో వట్టినవ్రూడు నక్క- 
బిళ్ల బిగిసినట్లు అనుట. 

శకతానున్ నిక్కు_ను "పెద్దవాడు బలే 

సితం డి తటిక్ నక్కా. బ్క-గానం బటిన 
నా! లు అం 

యటు విజ విగియం-గా.”* 
౧౧ ఆని 

ఈ. హారి. 4.65. 

నక్క-నోట్లో దుమ్ము కొట్లు 
గా ల్ 

చచ్చేంతవని అయి బతికి 

బయటవడు, 

చచ్చిపోతే నక్క_లు వీక్కు-ని 

వింటా యి, వాసి నోట 

దుమ్ము కొట్టు టునగా ఇవూవన 

వోవుట, అందువై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“ఇక బదక డనుకున్నాం శానీ వాడు 

నక్క_నోట్లో దుమ్ము కొట్టాడు.” వా. 

తయా, నక్క_నోట్లో బెడ్డ కొట్టు, నక్క 

€ం 

నక. మోరు 

కుదరని కంతి, 

“మందు మా కిది గండమాల మాన్సం 
' గలండె చక్క్ళు_6 జేయంగలండె నక్కా 

“ఇరాలు లీ రావులిం,. 78, 



పులా మైన వినయం కాదు, 

నటన అనుట, 

నఖక్షతాలు 

పక జన స 224 నబఖు_నక్షు 

నక్క- రేణు | నఖంపచములు 
గజనిమ్ము. | గోరు వెచ్చనివి. 

నక్యావిరిగి ““సవాసా నఖంపచ _సనదత పరి 

త రంభము4ిి వసు-చరి త్ర, 

లు “స్నానం చేసే నిళ్లు నక్షుింప-చం-గా 

నక్క-వినయము ఉఊంేెకు మంచి దని పెద లంటారు)? 

చెడెకి కనబడే అడకువ, వా 

| 

| 
కకవాని వన్నీ నక్కు_వినయాలు,. అవి 

ఆంతా నిజం ఆనుకుంేకు మనం బోలా 

కట తము 

నక్కి-ళ్ల పూజ చేయు 

కు. 

తన్ను, 

చూ. బడిత పూజ చేయు, 

నకి్యాళ్లు పడు 

నోరు వడిపో వ్రు, మూట 

“రాకుండు. 

“భరణీశ రాజులా ధరణిసురు లా, 

యొక్క డనిన వినియు నక్కి_ళు పడి 

యున్న, నతనితోడ ఎ” 
శూర. ఆను. 5.8ికువ్, 

నక్కి=ళ్లు కణచు 

నోరు ముడుచుకొని పోవు, 
“ఆ పలలాలి మ స్తా గ“ ంబు (వేయ, 

నక్కి.ళు కజచుక నలసి యాశిరము, 
(వక్క- వ కడం 

వర, రా, యు. పు. 805. పం కీ, 9 

నకి్యిాళ్లు విజగగొటు 
౧౧ డె 

చితుక తన్ను, 

నంభోగాదులలో (పియా 

[ప్రియులు భావాతిరేకాన్ని 

సూచిస్తూ గోళ్లతో గిల్లు 
కొానుటదా్యారా అూర్వడి న 
"రేకలు. 

న ఖశిఖప ర్యంతం 

ఎగాదిగా - నిలు నెల్ల, 

కాలిగోటినుండీ తలవరకూ 

అనుట , 

కర ర్ట కొ త్రమనిషిని నఖశిఖపర్య ౦తం 

తేరిపార చూచినా నా కత జెవదో 

ఎంతకూ గురుకు రాలేదు. 

క 6 చ్చూర్న్చి 
౬ 

రౌ 

నఖశిఖపర్య ౦తం -చీల్చి 

చూ-చినా కకత ఆంకే యేమిటో 

కనిపించదు.” 

నఖశిఖవర్హ న చేయు 

సము US గూ రర వరన 
౯a 

వేయు, 

““ఏరుడ నఖశిఖువర్ల న, చేయ ౦ గా 

నొకరివళ సు శేమండు రాధనస్, బాయక' 

వేణి నెపం చె, వే యేటికిం చెలియ లేక 

(వేలుచు నుండున్ ఎ) 

Ch 

రాణా, 2.19. 
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నగన(టా నిజేపూ తేమిటిి అనా టు క. 
సొమ్ములు, జుం, | వాడుక ఉండినది, 

రూ. నగానటా, “ఆ బలజేవనాయకుని నగళు, తనకో 

నగ నాణెము నీజ్రాలత శన మె యూండ.?” 

బన, 2,27౯, 

సాత్రులు, జం. నాళ్లలో కొలువు దొంగల లో 
కకనవగనాహములు చూ చినావు గాచె ' ఒళువు.” చ్ 

కజేర, యీ కిరీటము వెల యేమి, 

చేయు. పార్వ. 5.92, ఫు. నగా నట 
నగవది నగలవా నాణ్యాలూ, జం, 

మరిజోనకుడు. నగుబాటు ఆగు 

““నగనులన విద్య పోండిమి, నగుబాటు 

గల జేయ -నేర్చునగవరి యంతక్యాా నగు ' 

మాముతోడ మెల్లన, నగుమెెొుగముల 

సతుల జాచి నగ నేర్ప నృపా?) 

భా. 10, వూ. 298. 

నగవుటీగి 
వినోడారం ఇచి*ానది. ధం ఇచ్చి 

66మలు ఫున6 

అం-చదంబు, 

టీగ్...?) 

నగవు పట్టు 

నవుంలపా అగు, 

“నను పటితిని జిన్నతనంబు 
డం 

(పాపిం చె? క రో 8.49, 

నగవు లాడు 

“ఆప్పచు లాడుచుకా నగవు లాడుచు 
చారలు బూచి చాం-దిలి 

గొన్ననా మృజగొన్న 

వ్జా, (పా. 25. 
ఖా 

చం దా. 2.6. 

నగు 

రాచనగరం. 

జమూందారీ (పా తాల లో 

ఉటీవలిదాకా “న? అతో 

పార్ 

అవహోాన్య పాత యగు, 

యజ భను కూంతు రెన యహాల్య 

ముదలు “నేర మునరించె ననినచో 

చేర్చి నడువ, నొకరి తర మానె మగ 

వార లోర్వ వలయుం, గానిచో వడా 

నగుబాటు గాడ మోకు,” 

తారలా, శతాం,. 4.20. 

నగుబాటు తెచ్చు 

అవహాన్య పాత్రత క్ర త్తం చను; 

అవమానము అచ్చు. 

“ఎవ్వరి చేత న్నగుబాటు జక పర 

భగవత వై తమ్ముంణా 177 

ఊ. హరి, 2.96. 

“కాజ -గానిబాండ నయి రావులలో, 

నగుబాటు చేను నీ కేం గలుగంగలి? 

ఊఊ. హరిం 1.64, 

నగుబాటు వచ్చు 

పరిహానపా[త ముగు, 

““పరువునకు లోటుతో 

ఆద 

నగు సేయు 
ఆఅవ్హహాసించు, 

“వదన మపత్ర పాతిమిరబంభతం 
-గాం-చినల6 జిమ్మ-చీంకటిం, జడి సముడు 

నగు బూటు 

నిరంకు, ర; 
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చందమామ నగు సేయక యుండునెి” | నజుగ చేయు 
కాలింది. ర ల్ 

. ముద్దగా చేయు, 

నచ్చికలు బుచ్చికలు చెయు “| తిలోకకం,టకుండవు గాన నీరు 
జంటతో జేలుపుచ్చు., డలు నజ్ఞాగం జేసి కరంగలాంభధనా !?? 

కళయబ సాము కరలవలె నచ్చకలు మను, తి.ఠ8ి, 

బుచ్చు,క లం చేని భుజియింపం గలరు నజ్ఞు చేయు 

గాక? చం(చాం, 8.45, నుగ్గు చేయు, 

నచ్చుకాడు “రథ్య సారథికేతురథికాంగనిర్హళ, 
నచ్చుమనిషి.. నపౌఢిం డేరులు నజ్ఞా చేని ,?? 

బాధకు డని శ, ర. | మార్మ్క_ం, 8.104, 

నచ్చుకువ eres 
నచ్చుునిపి న న. 

| యగు, 
నచ్చుగొట్టు “నిలువున గ తికోంత అయి నిద్దపు 

చూ నచ్చుమనిషి,, వరాములు నజ్జు నడ్డా లె, 00 

నచ్చుపని కనిక, 4.181. 

చిదుగువని, తూ గ గ! 
| 

శళబ్షుగ్రభ్ర చిన్న గడియారం విప్పి సరి నటన మిగులు 

వేయడం ఒక రోజులో కాదు. ఇది విలసిల్లు, (వకాశంచు, ఒమ్రా, 

ఇవొలా నచ్చుపని.?* వొ. | కతరంబు Bees క్రురాంగణఆంబునయందు, 

నచ్చు పెట్టు నానా(పకార _వె మె నటన మిగల 

“కాశీ, 2,50, 
ఖ్ కేల క ఊరికే వేధించు, సక ఖై నట్టకనడిరేయి 

స వాడుకలో (4 రం. వ 
“కట్టి ess స్ దిట్రగృువా_స్త నం 

అలాగే నన ఖం | భమునం బుతిష్టి ంచి నరుల, మిట్టాడని 
డంటారు -- వాడుకలో, యా చెడిదపు, నట్రక నడు కయి 

3 మజబ్బునం జెలి చనియొకొలి 

కళవ్రాడు వటి నచ్చుమనిషి. వాడి కే పని 

అప్పగి సే “జన్మలో ఛాయుఖి కీ 

మ వేం, పంచ, 1.259, 

చేనివాడు; వడి తెమల్చని "నరా మధ్య, 

డు, 
మ న టకోతి 
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a) ఆ లు కు 

నటడది “రమకు నటింటి పగవాండు కమల 

లు వెరి.) విజయ. 8.46, 

కవి షాందంబుల్ పట్టుకొ నయ వచ్చిన నట్టిల్లు 

మము, నట్టడవిని డించి పోవ నాయమె ప్రంటినడుము; వడసాల, 
కృష్ణా 193 

భా”. 10. వూ. 1054. 

నట్టనడుము 

నరీగా మధ్య. 

“మలచ ఫు వేణి నట్ల నడుమకా "గి 

చవికిం దున్మ్కు_ చిక్కు_...?? 

ఊత, రా, 8.128. | 

నట్టనడురేయి 

అర రాతి, 

లా [ ప, 4.6 విప్ర. 05. 

నటాడు 
లు 

గ. న_ర్తించు, 

భా”. 9.608. 

బ్ర, తచ్చూడు, 

వాడుక్, 

నటింట దేవళు పెటు 
ట్ య టె 
-దేవపూజలు చేయు. 

కొొన్ని కులాల యిండ్ల లో 

నట్టింట గోడకు చేవట్టు వేసి 

అక్క- జే పితరులకు 'వెట్టడం, 

దేవతలకు వెట్టడం చేస్తుం 

ఈూరు , 

“నట్టింట దేవళ్లు పెం బెట్టిన 

గొట్రిం చి వెస జతదిసాోడు చేస 

శుక, తి. 50. 

నట్టింటి పగవాడు 

పాతశ్మతువు. 

““కునుత దానంబు లొానరిం- యను 

యట నట్టింట బగ బారి నాద 

ఠాద్భ, 48. 

సా, 

జెలుల్క 

రించి?) 

అయ్యా వార్ల ం-గారి నట్టిల్లు,” 

నటుకొటు 
లు అ 

నంకో-చించు. 
“కలికిన నాం౮గా దన ఫ్కీతిలి యిటు 

నటు నట్టు Bn తెలవ తెలుంగు భూ, 

తలవిభు౯కు సూచి. 

కళా, 7.197. 

నట్టుకొను 

చెలకొను, 

నటు చెందు 
es 

నట్టుపులుగు 

“ఇట్టి టె ట్రగువెట్లకు నటుల 

ఎండిపోవు. 

జెంది, 

చాలి బెం జం (ద 

భర్య. 2.76. 

wot ఉదాన 

వాలీ? 

టు నట్ట (ఆకర 

నాట్య మాపు, 
9 

నట్టుపడు 

ఆడువదడం, 
ర 

నట్టుపటుచు 

అడ్డుపతుచు, 

“నట్టడవిలోన న నొ, నట్టుపటీచి, 

గొట్టు మిట్టాడ నేటీకి. . 

కృష్ష. శకుం. 2.74. 
జ 

నెమలి, 



నట్టు... నకి 228 నస్టై---నడ 

పహతు దున్ను | “న క్రైండల్ వసం గాయు వే, 
రు ' సవులక్ + శృం. కాకుం, 2,112 
భూవిలోని నటూ అద్ శ 
| ల్ నకుట ముంచు 
జాగా దున్ను, ఆ 

“వాని వసంతహాళికుండు పాం గెడు 

రాగరస౦బువేం గడుకా, నాను 

జనాళి మానసపునట్లులు దున్ని మనో 

ఆకందలళిం, గానం జేసీ) 

చంద. 9.108. 

నట్టువ కాడు 

నటుడు. 

నటువడు 
ళం 

కపషవడు, 
ఉట 

ఉత్త, వాలి. 3.185. 

వట్టువపక్కి- 

“నివులి, 

నటువాడు 
డం 

నటుడు, 

విజా, (పా, 116. | జ 
నటువొజ 

యు ల్ 

నాట్య పాభ్యాయుడు. 

“ఇన్ని తెఆంగుల (శమము 'నీయింతు. 

జతుర, తావిహీనము ల నపాతముల 
నెన, నట్టువొజ్ఞ నె మెలంగుదు నణగళు 

లందు.” 

భార, విఠతా, 1.242. 

నట్టు సేయు 
(పోడి జేయు. 

“వజకట్రిమశోభ వరమా_కికస్యంద్క 

నచ్చాయి కే (పొద్దు న్ా "సేయ లి? 

నిరంకు. 1.కుర్, 

న స్రైండ 

వుండు కొండ, 

ఒక వ్యవహారంలో ది౦వ్సి 

అందులో చిక్కులు ఎక్కు 

వయినవ్వుడు వదలి వేయు, 

“నమ్మిన రాజును నెక్టేట ముంచి,’ 
కుల, పు, 111, 

ళం వాడు వద్దో రామ-చం( శా! ఆంెకు 

వినకుండా దావా “వేయ మన్నాడు, 

| వేశాను ఈ మూడేళ్లలో నా ఆనీ 

' అంతా హారించుక పోయింది, ఇప్పు 

'జేచూ వాడు ఇటు తిరిగి చూడడమే 

మాని వేశాడు, న న్నిలా నజజేుటిలో 
వ్ 

ముంచుతా డని తెలిస్తే నేను ముండే 

| జూగర్త పడేవాక్లి,?? వా, 

నప్తేజు 
నదీమధ్యము, 

“నెకేట దాళశకన్యకకు నువ్విళులూరి, 

జూలిం బొూందినపరాళదువిరాళి. 

శం, "నెపష, "7151, 

నటెటు 
డం గా? 

బొటు బెటుగా వ చేసేరు ; 
రు హ్ 

సీటిబాట్లు,. 

““నవమౌాలికల తేని నట్లొట్లు పడు 
చోట, మాణిక్య దీపముల్- నములయు 

చోట,” వును, 8.111. 

నడకొండ 

నడక గల కొండ, 

సజీవవర్వతం ఎ అంెకు వర్వత 

మంత గొవ్చగా ఉండుకే 

గాదు జీవంతో ఉండుట 



“నడచు నడకొండగమియునుం బోని కకఆడిభంబులం బొాడిబపాడిగణగా నడుచు 

నడ___నడ 229 నజ... నడ 

విజేవం. ఇలాంటివి చాలా నడజోదు 

ఆన్న వి, | కాటిబంటు. 

గజరాజితో రాజా రథారూఢుం డె? 

భార, భీమ్మ. 1.180. 

నడకొాలకు 

నడచు నరస్సు; దిసుకెలకు, 

యయా, 5.5”. 

నడగాండ 

చూ. నడకిొొండ 

నడగాటు 
డం 

ఆగు, 

నడకను అడ్డగించు అనుటగా 

ఏర్పడి ఆగుటగా వరిణమించి 

నదె, 

“పోక నడగొట్లి "తేనియు, రాకింతు. 

జుమోూోూ మొొంగ ౦ బు రాజటుపబలయిక్ 

(శీ కాళిక నిందించిన, నీ కింతట “నేల 

పోవు నీచచరి్శిి తా!” భీమ. 2.158. 

నడగోట 
నడచునట్టికోట. 

కోటంత గొవ్చుద్, అందులో 

నడచుట విెజేవం. 

“6రంగదుత్తుంగతర ౦గ'సం ఘాత ౦బు, 

నడగోటలతెజంగు నడుపుచుండంలి)” 

వభా. 1.64. 

నడచి యాడు 

“ధర్మంబు కాకా నాం రాల: 

నాల్లుపాదంబుల నడచి యాడు) 

శాలి. 2.50. 
A 

నేరం 

నడజోదుభటులును...?”? 

ఊత, వారి. 4.229. 

నడతాడి 

నడ-చునట్టి తాటిచెట్టు. 

““ఫపాడియును బోడియు “ని యిలు నడ 

తాడిం బోలి...” |పబోధథ, 8.20. 
నడ తెంచు 

1; వచ్చు. 

““ఆ-చ్చర చిలుక లకొొలుకు లపుడు, కడలి 

"వెలువడి వచ్చుశ్ళం గార మమ,” 

దశా, 2.745, 

““ఎనలమి దలిర్చ -వేయుణూరు లింగాములఆ 

బండ కెలించి నలి వేగమునను, నడ 

తెంచి చుట్టుమారుడిగ పె విడిసి,౨? 
బస. 6.162. 

2. పోవు, 
“దిగ ంత భాగములు వగణుల్పం గా 

నిదురు-గా నడ  తెంచిరి చారి 

కోటికిడ్ ఎ” న్న 

వారి. ఈ. 9.164, 

వ, తిరుగు, 

““భూరిపరా(క్రమశాలి ఫీమ్మ నక్క 
జముగ6 చాంకి యెద్దెస నకంపితు లె 

నడ తెంచుళల్యకంభజ కురు రాజు 

లచచ్చెరువుపాటు భయంబును బొందల 

జేయుమోా ౨౫ ఇర, ఫీప్టు. 2,858, 

నడ తెగు 

ఆలయు, 

66...మందకను దూరంబుగా వచ్చితిమి 

నడగంలడు నడ తెగా మానినీ మ్మటు 

చిటాడని యా చిట్టడవి నెటు చన 

ళం. శాకుం. 2,5, 
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నడదివియ నడ నుగ 
రాచమర్వాదగా వ్ ట్టు కొని జీవచ్చవము. నిప్ప యోజకు 

వెళ్ళు దివిటీ. డనుటు, 

“నడదడిఏియలు సేసె నగరికి మాణిక్య, 

మకుటుముల్ వూనినవునుజపతుల 

భార, విరా. 5.820, 

నడదీగ 
నడకొండ వంటిదే, 

దూ, నడదీవ, 

నడపందిరి 

(వయాణ కాలవుందు “రాజూ 

దుల యువచారమున క్రై వది 

ఇబారకులు  మాూాసికొనువోవు 

పందిరి, 

బస. 2.162. 

నడపాడు 

నడయాడు, తిరుగు, 

““కలహాం'సకోలమందగమనంబుం నయ 

మిట్టి, దని చూపుగతి నడ పాడ 

దొడల,”? వూ, నీ.రి2. 

నడపాడు[పాయము 

కాళ్లు వచ్చి తిరుగు (వా 

యము, 

శవం గడచిన బాల్య 

మనుటు. 

“6నడపాడు[పాయము నవణుతగల నె, 

నదర పు(తుండు... 

పండితా. ద్వితీ. మహి, భు. 164. 

క నురమునం జన, నేర్పును 

విచ్దెంబు చేయ "నేర్పును భీతిం, దార్పుచు 

దప్పుటడుగు తన... జనని చెట్ల 

సుని నడ పాొడున్ ౨” హర 45, 

అ 85.82, 

“అజా వచ్చె నడపీనుం గను చు 

నంతంతటలిి 

గ” హారి, ద్వితీ, పం. 507, 

నడపుకొను 

జరుపుకొను, పోవి.ంచుకొను. 

“అరనురలు లేక మీ యుపాధ్యాయు 
వలెను నడపుకొనువార "లెవ్వ రున్నారు 

గనక? విప, 4.65. 

నడబందాలు వేయు 

వోనీకుండా అరికట్టు; బంచాలు 

వేయు. 
““అ్క,దాలన్ మారొ_.నుచెక్కుు_. లాప్పు 

నడపెం దాల్ చేయునో వేల్బు(పో, 

యాలా! నిక ఇను గేను లి అనుచు 

నిలా లంచుం గాంతీ ంతంకే 233 స్ట 

ల. (తిళశం కక, అం, త. “పీ 8€ః 

నడబావి 

దెిసుడు వాకు, 

మటు కటి దిగసటకు ఏలుగా 
Oo ఈలా 

నున్న బావి, 

కటా తు నడచబాదిలోనం గతించి? 

బన, 8.64. 

““కిముల౦బు ల నకూపములు నూటణిటి 

ముర. క అజ నొక నడచావి 

కం శకం, 8.17. 

కం 6, 

మేలు,”’ 

నడమం|(తపు కల్మి 

| 
| 

మ్య వచ్చిన నంవద, 

మభ్యే వచ్చిన నంవద వ్వదీ 

తంగా తల తివళగేట ట్లు 
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చరయయును అనువట్ల ఉవళచనళా . “నరులు నడయాడుచున్న కిన్నరపతుల్ 

నిం బే అతుకుబడి. నడవ? ఆ-చ్చ. యు. 248 క్ర + 

“విజ్రవీంగెడుక-, &ీతి నటు గాబె నడికట్టు 

యి కొ_ కరికిన్ నడదమంత్రపుంగల్ని కాసా, దట్లే. 
కన్ ల! నిజం 1295... *ఆచటై మయి కంకమాంబువు నడి 
కకఆటహావా! నడమంతర పుం గల్ని కది, కట్టు, చం-గావిమె జిగి జికిలి చేయు” 

నిజంబు.?? అని. 8.100. Se 
చూ. నడమంత్రపు సిరి, క్యత్తిక్షట్రు తాడు 

రూం నడుం ఇప డు 

నడమం(తపు సిరి 

చూ, నడమంత్రప్రు కల్మి, 

నడమం(తము 

మభ్య వచ్చినది, 

నిరసనలో ఉవయోగిసారు. 

““నఢమం(త పు రాజమదంబు మోజు 

గన్. రాధా. 5.100. 

భూ, నడుమం(తము. 

నడమామిడి 

నడచునట్టి మఘూామిడి - నడ 

కొండ వంటి చే. 

కళజకలయం6ంగ్డ6 గరముల6 జరణం,బుల నుర 

మున కోణితంబు బోరనం దొరలం, 

దలి రెసంగిన నడమౌామిడి,  వెలువున6 

బలి తెంచె ఫీమసేనుం డచటికిక్ .”? 

భార. భీష్మ. 8.228, 

నడయాడు 

లెరుణు; ఉండు; కదలు, 

“మకరంద రుర సనీరంబుల నడ 

యాడుచు,?? విప 2.64. 

“వచ్చె గడ 'బెడంద మన కింక, నిచ్చట 

నడయాడం గూడ చెటకేనియు సే, 

వచ్చెద ర మ్మటు లె నకా విచ్చలవిడి 

నడవవచ్చు -విఆవక' మదిలో) 

శుక, లతీ.5024 

అమరణ శుక. కంతా లలా. 

నడుముకు బిగించే (తాడు. 
త్ర జ్వే, దండము నడికటు( తాళ్ళ ౬ దగ 

బంధిం చెన్ ౨) కళా, 8,86. 

నడికలను 

తుడు ఇష 

ఊఉ. రా. 4.281. 

నడికిరే 
wn 

భా, రా, ఆర, 7.822, 

 నడికిరేయి 
అర రాతి, 

రు 
“ర్మ నడికి చేయి నొంటిమె యింత 

దూర, మేమి కార్యంబు మడి గోరి 

యే౭యగుచెం చితి.?? వార, 7.128, 

నడిగండి 

“యాని, 

““తోొడపల్చ నగునింతి నడిగండి కడు 

చెద్ద,రి కుని మనసు కోరికలు పెద్ద.’ 

వేలం. వ 20. 

నడితల 

శిరోముధ్యం. 

భా౫. 10. ఊ. 786. 
నడినె తిన కండు వచ్చు 

అమా లం 

వాగ రెక్కి_న దనుట, 
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కరా డికి కాన 

తిన కండు వచ్చాయి.” 
penn ap) 

నడి[పాత 

బాగా పాత, జా 

CE 

న పాత, 
వాపి 

“ఆ నడిపాతబట్ల వాడికి పార 

వెయ్య ప” అని వాడుక్, 

అడిపాత అను పాఠంకన్నా 

ఇచే నరి, 
6కజ్చ గ్రీక్ నడి(పాం౭త క-చ్చుడంబులును, 

త 

జంపినొడుగులం.. ల” 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, పుట, 515, 

నడి పొద్గు 
© 

మధ్యాహ్నం, 

రామా. 1.188, 

నడిమికట్టు 

శమము కట్టుకునే కట్టు. 

కకడ్తశ్రిరి ప SE నరకం 

పుట్రంబు, మడి కట్టిన మేలి నడిమి 

కట్టు.) హార, 2,98, 

నడిమిలోకము 
భూలోకం, 

శృం, bE కర, 

నడిరాతిరి 

అరా: 

నడిరేయి 
అర కోర! 

శం, చెప 8.79, 

నడివీధి ౩క్కు 

అందది యదుటూో వడు, 

కాం ళ్లంతా గుట్టుగా సంసారం చేను 

పాానేవారు. ఆ కా తకోడలు వచ్చాక 

నడివిధి కెక్కారుం? వా, 

ఆనీ చేరగానే నడి | 

నడి... నడు 

నడిప్ధి సునత 

తాళ్ల, నం, 11.8. భా, 1825, 

చూ. తెరువుెపెసర, 

నడి వేలు 

నడిమి వేలు, 

నడుం వాలు 

వి శాంతి తీసుకొను, 

“కాస నడుం వాలుదా మంజు తీరిక 

తేకుండా ఊంది' 

నడుం విజుగు 

వది యక్క వ గా ఉన్న 

దనుట. శ్రమించు, 

“వాడు నడుం విజి గేటట్టు 

CA 

పని 

చేస్తాడు.” వొ, 

““తదిచం అంతా ముగిసేసరికి నా నడుం 

బికిని బోయింది.?” పౌ 

నడుక బడు 

నశించు, 

ముటి కా, 2.65, 

నడుకొతు 
PI = | 

బృుఠర్నయు డగు అని వాసిఫ్నః, 

గురిగా ఊఆన్నట్లు చేదు, ఇంక 

నవా ఏచార్యము, 

“చివర మువుం లే తెం చిరి జారిలో, 

నడుంకొ త్త కొంత మసెన్యము వధిం-చి,, ల” 

జెమ్, 2.41. 

నడుకొన 

“నిడు వెద దద జిహ్వ నడుకొ నలి 

బండులల6 గఅిచి,?”? 

భాసస్యాః అ 1004, 



నడు... నడు ఐకికై నడు===నడు 

నడుగడ “వలయము బెనుబులు నిషభ్యా -చల 

ష్ మ్  కూటమునందు నడుజెసకా...?? 

SS పను. వరాహా. 10.185. 
వరాహ, 4. ప 

త షై ' నడునడు 
అరు 
నా వ ధన్యనుక రణము, 

Sere ౦|ధము, అ కోజందనమున వారి హేలిచ్చ త 
Sa | తావానణు(జములు నజకిన నడునడు 

నడుచుమర్యాదలు | నడింకి చార, లభయంబు వేండిన 

కండి రక లో కట్నం -కాక నందలి గప గాంచు. .?? 

can C౧ | భార. (దో. 9.206. 

ఇతర కానుకలు, లాంఛ న 
| నడుసిరు 

నాలు వగ రాలు, 
నిటినడువు. 

క“మారింటి జండ్లికి ఎంత ఖుర్భయిం జని! 

కట్న మేమో పది చేలు, నడుచు మర్యా 

దలకో ఒక అయిదు వేలు, ఆడ బిడ్డ 

లాంఛనాలక రెండువేలు. ఎన్న ని 

చెప్పును *?? వౌ 

నడుజాము 
అర రా తి, 

“వారక నడుజాము వచ్చి -వేండినను, 

కోరినభ నములు కొండు కొం డనుచు.?? 

గార. వారి, ఆ, 475 పం, 

హారి, పా 9.187. 

భూ, నడుదల, 

హహా, నడుతల, 

““వననిధి నడువముసిటల గలము ముని 

గిన బగ డందుచి తేములు గలిగిన త, జ 

నుల కైయ నున్న ఇష్ వలు 

ర bw 1.26. 

నడునె తి 
చ 

నడుతేల, 

నడుపాడు 

నడుచు, 

““నడుపాడ "నేర్చిన నవకంపు నునుంద్గ 

మురిపెంబు€ల బూనిన విరులయొత్తు.” 

శేయయుూ, 4.80. 

(సథిగా) నడుపుకొను 

జరుస్రుకొను, 

“5 పభావతి నన్ను న త్య ౦త [పయ 

నుఖు7గా నడపుకొన్న దెిటి 

(పభా, 4.78, 

| నడుమంతరము 

నడుమ ; మధ్య కాలము, 

వాడుకలో నడ. ..తోనే అల 

వాటు. 

చూ, నడుముంతన మజ 
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గడుమం(తము 
చా, నడమంతము, 

నడుమ బెట్టిన పూరి గాలు 

వాడికీ ఏడికీ అనలు వడదు 

ఆఅనుటు, 

వాడుకలో : “వాడికీ వీడికీ 
పా ద మధ్య వచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గు 

మంటుంది,” 

అతి విరోభు లనుట, 
““దనుజకుల వె రి సకౌెరినందనులం నట్లు, 

రక్కా సులు "మనవారు వారలకు మనకు, 

బాసంగు నే నడుమ బెటినవూరి గాలు, 

చల చిత రేఖా! తుది నింత నణుగు. 

ఊఉ. వా, 5.159. 

నడుము కట్టు (కాను) 

వ దయినా వనికి సిదవడు, 

“ఏదో వాళ మేనమామ నడుము కట్టు 

క్రాొని నిలబక్జాడు కనుక ఆ పెండ్లి 

కాసా సవ్యంగా జరిగి పోయింది 
pee 

ర్ ళ్ 

నడుము కొను 

నడుము కటు, 
లు 

ఉకకరదలుంకొను రా|దమున6 ౫డంగి సమ 

దోత్సవము, "లడపడక యుండ నొగి 

నడుముకొని ళ కిం, దడబడక చేల్సి 

వడి నడుగు లీడు ఏ జేగమునంి? 

భా, రా, యు, 1543. 

నడుము దాకు 

ఎదుర్క్క_ ను, 

నల్ల -వీమల బారు నడుము దా౭కిన వీంక,, 

నున్న ది చలువం పుం -న్నె యారు ల) 

విజ, 2,106. 

' నడుము (దొక్కు 
నడుములు సిజుుగ నొటు. 

ఈక బూర ము (పాయం౦బు జ త 

నడుము (దొక్కెం వెడలు 'బాల్యంబు 

జడినీన నడుము (దొక్కౌెా, నమ్ము 

ముద్దాడ నడు మి'లె నమ్మ యంచు, 
నాత్ర ముడాడోం చేది ఇల నిలకో 

డించిం) శత 8.65, 

నడుము పట్టు 

నడుము పినుకు. 
చీవించుట లో -కొా ళు 

వటుటు, నడుము వటుటు ఒక 
లు లు 

భాగము, 

' ““నఢశుము పక్టుద నంచు నాధుని -చిటు 

దొడ, ల్చుడికినం జీ ఈపని పారలు 

నవల, 33 హా ౦'సుం 8.200. 

| “కాకా స్తు నడుం పట్టు, 33 జొ, 

నడుము పట్టుకొని సిల్చుట 

బలహీనతను తెల్పు అంగ 

భంగిమను, 

| “కనకము (6 బట్టుక నిల్వల బడియుం6 

గనార్పుండింయు.) 

కా. మా, 8.193, 

నడుము పట్టుకొను 

నడుము వట్టుకొను. 

“ఓశమ్మ ! సీకో నడు మేల పట్టు 

కాననే 1?” కామా, పు, 80. 

నడుము బిగించు 

ఏవ దయినా వనికి సిదవడు -- 
థి 

ముగ బడు, 

| 

i 

““నలుగుయా నడుము బిగించి నిలబడితే 

|; ఈపని ఎంత ౪ వొ 
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నడుములు నిలవడం లేదు ' నడురాతిరి 

వివరీత మైన [శమ కలిగిన; కర్లరా(తి, 
దనుటు. వాసిష్టు, న 

శకనాలుగుతరోజాలనుం-మీ యా పెండ్లి నడురే 

గొడవలో సతమత మయి పోయాను, , రాతి, 
నడుములు నిలవడం తేదు.? స్మా వారి. వూ. 5.118. 

నడుములు విణుగు నడురేయి 

కువ కూలిపోవు, ఆశ,  *ర్సరాతి. 

' నోడుదు రళ క wa? 
కకనడుములు విటిగా డైెన్యంబుతో చాలా 

మెడలు, వడి.” 

వర. రా. చా. ఫు. 79. పం. 15. , నడులేత 
“వేతి కదిగిన కొడుకు చేశాంతరం | నడిపాత వంటిది, 
పోవడంతో ముసలాయన నడుములు 

|| 
| 

లుజుగు, sr సంభ్యలందును, నడవ 

| 

భార, ఆది, 7.89, 
| 

““ఆన్నం తిన్నాక కాస నడుం బాలీ 

స్లేనే శాన్ చే శేపనీ చెయ్య లేను... నడ్డి విజుగ జేయు 
కామో అకిభార మగు, 

చూ. నడుం బాలు. (౯జ్చత్రికయీ చాలు నానడీ కులు 
| 

Ge 

నడుము విజుగ గొట్టు ' జేయ.” 

ఒక తిటు, 
టా 

“నను ెప్పినమాట వినక పాయ్యా 
వంశే సీ నడుం విరగ గొడతాను.' 

చౌ, 

స 

విరిగా యనుకో.ి” వా, నాన 

నతి నడుము వంచి.... — 
సై ॥ 3 

శ్రమ కొర్చి... ' నడిగుంట 
“వా డెపుడూ ఒళ్లు దా-చచుకొ వాడు | స్త కము పే 

కాడు. నడుము వంచి పని చేసాడు క 

నడుము (వాల్సు చప్పిడిముక్కు.. , 

వి శాంతి తీసుకొను, కళ్ళ దగ్గ అణిగిపోయిన 
ముక్కు. 

కుక. 8.403, 

నడి విజుగ దన్ను 
G 

నడి విజుగ వడి ం-ను, 
య్ య 

కనా వ దన్ను. 
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స త్రి నన ౨౭6 నను..._ నను 

న త్తికి నత్తు నను గన్నతల్లి 
న _త్తివానిని చాన న కళా (వును తెల్పుమాట, 

అనుకరించు, నెక్కి-రించు. 

“ద్యా న తికి నతునంత యభమాథ 

ముండే? పొంద, (వచా. 54, 

ననకారు 

వసంతం. 

శర 

నన తేనియ 

తేజు, 
సీలా, 1.56. 

ననసిరు 

"లేనా, 
66నననీట  గుప్పలించచెను ౫ శావలి 

యోర్కు జిగిచోవి వీంటిక లెగయ 

కకండ ఎ) భాను. 2.74. 

నన అతు 
[I 

1. మొల త్తు, 

కళజ్య డిస్ ంజల ననలె త్తి పండ భరణి.’ 

ళా త రా, 5,818. 

ర్స చిగుర్పు., 

“గంభర్భకలకంఠకంఠులు సొణువుల్ , 

ననలెత మధురగానంబు సేయు.) 

దా. 2.245, 

నన లొత్తు 
చిససదొ తు, వ్యాపించు. 

పాలి 

“నవరత్న కాంతులు వన లా తం? 

Fier చారి, (కుథ. పం. 859. 

కుకు. పిసాలీ నవ్వు నన లా తంగ 

న వ్వెడువాణి,*) నిరంకఠక, 1.8, 

చూ, ననలెత్తు, 

| 
| 

| 

హేమా, పు. 2 

నను చంపుకొన్నట్టు | 

ఒక టు. 
లం 

“Em వ్వీరోజు వొ యింట్లో భోం చెయ్య 

కకం వెలి పాయ్యా క వం శ్రీ నన్ను 

చంపుకొన్నట్లు.? కామె 

చూ. నను జంపిన జు, 
ag 

నను జంపిన ! 

వజానా చేయవ ద్దని చెప్పు 

టకు నాయాన, నాతోడు, 

నామిోాద ఆన-అన్న క్లే నన్ను 

చంపినస్తై అనుట అలవాటు, 

ఈ వని చేయుట సుతరాము 

నా కిష్టము లే దని భావము, 
“ఇంత యాగడ మే మయ్యె నాకో 

నామా౭దాన్కేననుం జంపితి “తెలుపు 

మన మనం బలరారన్ ”’ కుక, 2.72. 

ర్యా నను చంపుకొన్నట్లు. 

ననుపుమిండలు 

(పయులు, 

65 ఏ చ కో రాతుల కిం1[1దచ౦[ద 

జయంత, నలకూబరాదులు ననుపు 

మిందడలవటలి కావ్, 8.169. 

ననుపువడు 

తగుల్కౌెాను, అనుర క్ష వుగు, 
మా రాంతర౦బులం "ఎద కు-చచుం 

చెక్కు. దినంబులు నడుపు వడియును 
నిడరు గలిగిన నొండొక్క_నిం గూడు 

కొనునదె స్వఖావగుణంబు ,?? 

కిక. 4.120, 
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ననుజాయి చూపు 

అన్నం ఉడకక వోవు, 

6నను[చాయి చూపక, స్వాదుతర మైన 

చొక్క. పుటోదనమ్ము ఎ? 

సాంబో, 5.295, 

నానబూాలు వడిన దని వాడు 

గల 

నను[ బాయి వడు 

నాన్ఞజుూాలు పడు. 

“కిరు సీంత -గాక నడిమిక్కి మురియక 

నను6(బాయి వడి నిముడ6చాణ క 

రీ, బెరికియును లేక మిక్కిలి, గరగర 
నగు నేజఅంబాల గలమౌాన్న బుల్ 4?’ 

జెమి. 5.198. 

నన్నడుము 
నడుము మధ్య, నట్టునడువు, 

“'సడ-చురవి తేరు మింటి నన్న డుము 

చక్కి, (బగ్గ నలం దాక వింధ్యపర్వ 

తము-చరుల,?? 

కాశీ, 1132. 

నన్ను చంవకు 

నన్ను వేధించ వద్దు, 

“చంపకు నన్ను. గ న్ను సిమి) 
మాండు, 5,224. 

(స్ట్ వెధవకబుర్ల తో నన్ను చంపకు, 

నాకు నిద ముం-చుకు వస్తూంది.” వా, 

నన్ను న్ 2 

నా మూలమున. 

“ఇది నిక్కు మనుమాట, నన్ను మోచి 

వచ్చే నాగవహాోర్మ?? 

పాండు, 2.202, 

| 
| 
1 

| 

నన్నాాయి 

నను చాయి, ఉడకని మెతుకు, 

భూ, నను[బాయి, 

చూ. నను[చెయి వడు, 

న భూతో న భవిష్యతి 

అరందు. 

బాంతకు ముం జ న్న డూ 

చేదు. ఇకయై నుండ బోదు 

అన్న వాణాగరంచి వరాడి 

క 
“ఇలాంటి గొప్ప పండితుడు (పపం 
చంలో న భూతో న భవిష్యతి.” వా, 

నమలి (మింగుడా మని ఉండు 

అతి కోవంగా ఉండు. 

ఈక ఏమితి చాబూ! 

మని ఉందా £” వాం 

వాడుకలో నమిలి అనే విన 

వ స్తుంది. 

నమూ దగు 

రెకార్హులో "క్కు, | 

““ఆ పొలము లెక్కలలో సీ పేర 

నమూ దెనచా శ? 

నమ్మించి గొంతుక కోయు 
విశ్వానఘాతుకు డగు, 

“ఆనుకంప లేక (బాహ్మణుంని నమ్మించి 

గాం,తుక గోసి పోయినదో'సకారి,?? 

వరా, 2.186. 

నమిలి మింగుదా 

కొం. 

నమ్మిక కాపులు 

తాను దాచిన వ స్తువునకు 
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(వత్వామ్నాయంగా, గుర 

గా నిచ్చునని, 

““జలరువామి( తు డాత్మరుచి సంకుదల 

జీంకటి బందెకానికిం, గలంగుచు వీని 

లోన నిడి కెకొనె నమ్మికశాంపు 

లఅం-చుల” పారి, 2.60. 

అస ల నమ్మిక పుట్ట బలుకు 

వి నా న మే ర్చ డున టు 
cn 

మాటాడు, విశ్వాన మేర్ప 
cn 

యి-చు, 

కక కింత సేయలగా, వలవదు నీపయికా 

వలపువా6 డని నమ్మక వుట్ర గటి గాల 

బలికెద నమ్ము.” రాజగో, 2.12. 

నమ్మినబంటు 

వి్శా నప్మాతుడు, 
కకచలము సేయ నాయ మానా చాల 

నమ్మినబంట గాన? 

మేమా, పు, లక్. 

నమ్మి నాన టోసుకొను 

“ఈక తోక లేని యీ కృష్ణుమాటలు, 
పాలంతి నమ్మి నాన బోనుకొనియొ6, 

దగిలనా తేగిలెను తప్పెనా తప్పను, 

నాతి పవజివాని చేతిరాయి.ి? రాధి. 
అ 

నమ్మియుండిన ఫలము 

నమ్ముకొని యున్న ందుకు ఫలి 

తము. 

కకనిను నమ్మి యుండిన ఫలం బిజి 

తోడన కలె నాకు నీయాన సుమో !?? 
పారి, 1,125, 

నయంగా.... 

ను తని మాటలతో, .. 
Mann 

| 

““నయం-గా వానిదగ్ధ ఆ ఎలానో ఆ 

నాలుగు రాళ్లూ రాల్బుకో, త ర్వాత 

చూద్దాం.) వొ, 

నయనోత్సవము 

కనులవండువు, 

““నయనోత్సవం శావహిలం (ల వేశిం-ది.?? 

పారి, 8.41. 

నయానా భయానా 

"మెల్ల గా చెప్యో, 'బెదిరించో- 

ఏదో విధంగా, 

“నయానా భయానా చెప్పి చూచాను. 
వాడు వి నేట్రు "లేడు? 

నరమానవుడు 

మనుష్యుమూ తుడు, 

“ఆ ఆడవిలో ఒక్క_ నరమానవుడు 

నావ 

కనిపిస్తాడా €% ~~ 

నరము లేని నాలుక 

మాట నిలకడ లేని, సత్య 

(వతుడు కాని అనువట్ల ఉవ 

'యోగిసారం, 

“వాని నాలుకకు నరము తేదుి 

అను రీతిగా కూడా (వయు 

క్షం అవుతుంది, 

నలినలి యగు, 

66నస్సి కొ ట్ర 6 గోజెచవేశత నరు మాయొను 

విను వింతయుుంలి 

తాలి, సం. 12.2308. 

నజణఅకుడు వడు 

ఖండిత మగ, 
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కకనర నాథ ముదలంట నబుకుడువడిన, 

తరువున కరూరగినదళ క ౦ఠఈు6 జూడ)? 

రంగ. రా, ఊ. 6568 పు. 

నఅకు వడు 

ఖండిత మగు, 

“సారము పేరట 3 లకులము, తెజువు 

యిచ్చుట -దీంకటి నజకవడుట...౨? 

ఉత, వారి, 2.56. 

నణతిమలణి 

కులానుము. 

రంగ, రా. ఉ, 800 పు. 

నజుకాడు 

నంవారదించు, 

“కరాజాల కంబు బొలిలు తెరిగినం “గాద 
వం 

యనిమొనలో నజఅజుకాడవలయుంటి 

వేణు, 57. ' 

నఅుకుడు వడు 

చూ. నణఅకడువడు, 

నజుకుబియ్యము పడు 

నానుచూ లగు, 

చూ, నను (బాయి వడం, 

నఅుకులాడు 

నణుకుకాొను, 

కకవా రంతా నఅుకలాడుకొని 

చచ్చిరి.?? వా, 

నణుక్కనగా 

ధ్వన్యనుక రణము, 

చం( దా, 5,225, 

నటుమాడు 

పాడి చేయు, 

“పఅచవార. లధికఫీతికాా విణటిగి చనిరి 

భీష్మం డేచి వరరథికుల నందలి జూచి 

| 

| 

రా-చకొడుకలు నబుమాడడు భీము 

డిటు నడుంకం దగుౌనే,?? 

భార, భీష్మ. 2.287. 

నలకా నల్ల పూసా 

అ దేమంత చిన్నదా? 

“ఆ దేం నలకా నలవూసా ఓ కనబడక 

పోవడానికి 2? 

నలగుడువడు 

బాధపడు, 

“ఆ యిందుముఖుల చేం బడి, రాయిడి. 

బడి నలగుడువడి శావణు(దడు వడిన్. 

ఊత, రా, 5.221. 

నలగుడు వెట్టు 

బాధించు, 

CE 

తతుళో నిటు (దిమ్మరుచు న దశ 
య ee) 

కంభరుం తూ నలక ముల నలగుడు 

వెట్ల చంచి...?? ఊత, రా, 5.28”. 

రూ, నలుగపడు.... 

నలతగా ఉండు 

అన్వన్థత గా నుండు, 

“ఏమిటో అబ్బాయి నలత -గా 

ఉన్నాడు? కామో. 

నలఫీమపాకం 

“ఈ రోజా విందుభోజనం నలభీమ 

పొకంగా కుదిరింది,” సొ 

“వాడు వంట చేసే నలఫీమపాకమే 

అనుకో) వొ, 

నలుడు, భీముడు వంటలో 
న్ జలు నా. 
సన లనుట_వెై వచ్చిన 

వలుకుబడి, 
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నలవడు ' నలీతిండి 

నలుగుదువదడు, చిటివబిండి, 

కకమూరు “వేగం జని య-చ్చటి కళుూరుల నలితిండికాడు 

వానితోడుతకొ, నలవడం జెంది... 

ఫర, 4.48, 

నలికండ్ల పాము 

నలికిజ్హై, నలికిది, 

నలికిరిపాము 

చూ, నలికండ్ల పాము, 

నలిగి నలే రగు 
ళా 

పూర్తిగా చితికి వోవు. 

వకవ డీమథ్య వరసగా కష్టాలతో నలిగి 
నల్లే ౩ పోయాడు,"? 

నలిగులి యగు 

నుగ్గునూ చ మగు; పా డగు. 

“దిక్కులు నలిగులిగా నతండు సింవా 

నాదము సేసిన ల” 

శరా, 

భార, భీష్మ. 3 arg 

నలిగులి “6కలివదయుుగమున థర్ముంబును, 

యగు నని సుధీజనం బులవాక్య్వ౦,బుల 

బిందు... వారి. ఊఉ. 9.లెర్. 

నలిగొట్టు 

నన్న నై నది, 

నిరననగా అనుమాట, 

గార. వారి, ఈత్త. 1876. పం, 

నలిగొను 

ఆతవదంలా కానవస్తుంది, 

తగ.మూనుగవ లె, ఉత్పాహా 

వడు అని వావిళ్ళ, స్త 

“వలపటిదెసను మా వరభ కరాజి, నలి 
గొన సలల నం జేసి.” 

భుండితా, వాద, 176 శ్ర 

జూపు వుం అ మంటను తన సన 

న న నల 

చిజుతిండి పినువాడు, సోమరి, 

““సోమరి నలితిండికాడు...?) 

ఆంధ, భా, తృ. 6 

నలి తొలి లేని 
బాక్క-లు వేని, 

ఓ“నలితొలి లేని కందరమాలజొ వసియిం 

చుఠు4”? సుక న్యా, 16, 

నలి నజ్జు చేయు 

660 జ్రాాంచయల వాదంతరముల్ నలి నజ్జు 

జే సారం, 1.101. 

నలి నది యగు 

నలగి బోవు. 

““ఇంతికికణా, నలినలి యయం గాను 

కా మెలను నజ్ఞు నషా నె, జ 

కళ 1.804. 

| నలిెటు 
డం 

హాఅ పనలు న ప ప మ 

se eG క 

శాధంచు, 

““బిటపాదుల నీవే నలింబెట్టుదు, 

పాళుల నివే నలి వెట్టుదు.”” 

తారా, కళశాం. 2.118. 

విట 

నలిరేగు 
వజ్బంభించు. 

ఉఈజబంతావళంబులు నలిజేంగి్ నీ సెన్యం 

బులు బడలువడం చేనీన.?? 

భార, భీమ్మ. 2,251. 

నలిసి పోవు 

చచ్చు. 
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ఈక బ్రుంగలం వడ మూంగు నీజేర నెం 

తెన్క నల్లులు జనియిం-ఏ నలినిపోమవు,”' 

నీతి. సీ, 58. 

నలీ న(టా 
చిన చిన్న కనవు గటా, జం, 

బన లి.రరగ్. 

నలు గిడు 

నలుసు చెటు 

తలకు పోను కొనునమహ్తూూడు 

నలుగుపిండితో ఒంటికి 
పూసిన నూ దెజిడ్డు తొలగు 

నట్లు అంగ వర్ద నవు వేయు, 

AEs సట దలయంటి _ తగ న్నలు 

నిడి?” శ్చ టి 6.194. 

నలుగు అలదు (పూయు) 

నలుగుపిండితో శరీరమును 
మర్ష నము షపపేయు, 

తట నలుంగు ేవపామున వేజ్ 

లర్చులి” కామా. ఈ.1]1. 

nD నలుగు మ; 

నలుగు సెట్టు 

నలుగుపిండితో ఒఫ్లంళతా |; 

నలుయు. 

కఈచృగంధ వానీతము అగుచూర ంబుల 

నలు౭గుం బె ళు 
ణా 

పభా. 4.129. 

యా, నలుగు నెట్లు. 

నలుగంబాలాట 

రిక పిలల ఆటు, 
am) 

నలుతూము 

౭16 

. తదడం నా కిషం బేదులి 
గా ల 

' ఈళన్రాం డొ జెధవపని 

రూ, నలుము, 
తావే 

నలుగురిచేత కా దనిపించుకొను 

-వెడ్డ మేరు 'తెచ్చుకొను. 

“ఇంట్లో సౌ మ్ముల్ల నెత్తుకాని తొత్తుల 
పాలు జేసి నలుగురి చేతా శా దనిపిం 
చుకో తేడా !?? మామా, పు, రిక, 

నలుగురితో నారాయణ 

అందరూ పోయిన దారి నే 

మనమూ పోదాము అనేవల్లు 

ఆవయోాగించో వలుకుబడి, 

“కలరా వచ్చిం దని ఊరంతా వెళ్లి 

పోతున్నారు. మనం మాత్రం మ. 

కోండాలి* నలుగరితోబాటు నారా 

యభణ లి వా, 

నలుగురి నోట(ళ్ల లో) పడ 

దూవణ వాత తగు, చెడ్డ 

కరు తెచ్చుకొను, 

“కదు రాగతనపురాగిడి చేరి జగతి నె 

లైడల నల్లురినోటం బడక యున్న? 33 

"వంక యే, 

““పశుపతీడ్యుం డయ్యు బనులం 

. “గాచుచు నల్కుగురినోళ్ల లేం 2 

గుంతు వోవం” (శినివా, 

కకమఘును యింటో తని మన యింట్లో 

' ఊండి అనవ'న Sas నలుగురి నోళ్లలో 

ప 

నలుగురినోళ్ళలో నాను 

టె డ్డ త ఇ చ్చు వత 

వేసీ నప్పటినుం-ఏ్ 

నలుగురి నోళ్లలో నానుతు న్నాాడుఎ) 

చెం, 

' నలుగురిలో తలెత్తుకొని తిరుగు 
ఇగారవనముగా (బతుకు, 
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(వా డీమభ్య కాస్త నలుగురిలో తె 
త్తుకొని తిరుగుతున్నాడు 9» 

వ్యతి లే కార్థంలో. స్టే 

“కఆకిల నూలంగా వాడు నలుగసరిలో 

తలెత్తుకొని తిరగ లేక పోతున్నాడు. 
ఆది మరీ మితి మోరి పోయింది.” చా, 

నలుగురు 

ఇతరులు - లోకులు, 

శ“నలుగురిలో ని టాపని, పలుకంగయద౫ 

దైన వల్రేపట్రినకతనన్ ,౨) కుక, లి,తీ4. 

“నలుగురిలో నగుబా ట్లవుతుంది.?? వా, 

Ce) జ 

“ఆ కుటుంబం చితికి పోయింది, 

““నలుగురూ ఏ మనుకుంటారో ౪? వా, 

“ఆతడు నలుగురిలో తిరిగేచాడు, 

 అంటారు,?”? 

(మర్వాదస్తుడ్చు,?? మా 

“నలుగురు నాలుగుమాట  లనుకుం 

టూరు? రా 

ఈ నలుగురు, వదుగురు, 

వేయి, లతు. ముద లై నవి, 

ఇట్టి తావుల ఆ నిర్జితనంఖ్యను 

సూచించవు. 

చూ. పదుగురు. 

నలుగు రుండినచోట నిల బెట్టి 

వదుగుదిలో పెటి - వెదమను 
లు ది 

ష్యుల ముం దుంచి, 

కకనలుగు యండినచోట నిలువ6-గా€ బెట్టి 

మౌ,టాడయలగాం గంటి రా యమ 

లార 199 శుక. 4.42. 

““వాల్లి పదిమందిలో “పిటి అడుగ 
లు 

తాను? బొ 

క“నలుగురిముందూ “పెటి బాడిసం~ 
As) 

తేదో కనుకొ_౦టాను,?? 

నలుగురూ ఉమ్మేశారు 

జననిందకు పాత మ య్యు 

ననుట, 

3 * 

తవు. అమ దవత టవ ము సు వ 

“బా జా భండాలపుపని చేశా డని 

"తెలిసి నలుగుభూ ఊమ్మేళారు. దాంతో 

వాడికి భు వస్తేనా * 

నలుగురూ నాలుగుదారు లగు 

ఛిన్నా భిన్నంగా వెళ్ళి వఐవోవు - 

ఎవరికి వాడే అగు, 

5 y 

నలు 

గుడయూ నాలుగు దాచు లయ్యారు. వా, 

నలుగురూ నాలుగు మాటి 

అంటారు 

ఇతరులతో మాట వడవలసి 
వ సుంది ఆఅనుటు. 
ల! 

“6 ఈడు వచ్చిన పిల్లను స్వేచ్చగా వదిలి 

వేసే నలుగుఠయా నాలుస మాట 

త్ . 

నలుగులు నలుచు 

నలుగుపిండితో  ఒ ళ్లం తా 
ఈదు. 

2 

బస, లీ.ర్రి, 

చూ, నలుసు శుట్టుకిొను., 

నలు పెక్కు 

నల బడు, 
"అమ, 

“నలు పెక్కె_ం జనుముక్క్కులు “తెలు 

పెక్కా_ం జెక్కు_లు.?? నిరంకో. 1,88. 

నలుమడించు 

నాలుగింత లగు, 

“పీతి నలుమడింప భీముని గవల నా, 
లింగనంబు సేసి...” 

భార, విరా, ఏ,లె41. 

నలుమడించుకొను 

నాలుగింతి లగ, 

“అని ౫లిగి హీన మగు జంతు వెన 
య ie 
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ద్కద్ది పగుణవృ తి వలయు నగుణజంతు, 
ఏ —_0 

వునకు నలువుడించుకొనునది ... నర 

మాత, హింస యపస్టగుణ కృతీహ6 

'చాయయు.9? భార. ఆను. 8.297. 

నలువందు 

నలుభారం, 

నలువాదు 

నలువందు 

నలువొందు 

ఓమ. 

(“నగు మెొంగంబులతోడ నలువొందC 

జేరి,” 

రంగ. రా. చాల, పు. 158. పం. 19. 

నలుసాల 

నిరం, 1.50. 

నల చేయు 
గా 
నల్ల పలు-చు. 

““నాబాలంబు నల సేసితి చేనిఎ) 

భా. ఆది, 2.లెశ4. 

నల్ల పచ్చని పాడి 
గా 

భంగాకు పాడి. 

“నల్లపచ్చని మాడి (మింగి... 

గార, వారి, డి 1898, 

జ జీ నల్ల పూ నగు 

కంటికి కనబడుట అరం దగు, 

“ఏం నాయనా! నీ దర్శనం ఈమధ్య 

నల్లవూ "ఇ భహోూశోయింది.?? వా, 

నల్ల పూసలు చెవియాకు నాకు 

DO 

ఐదువతనం ఉంకు వాలు, 

తు రాాఇభాఠా సరు 

ము త్రెదువ (వభానంగా ధరించే 

వస్తువులు నల్లపూస, చెవి 

యాకు. పూర సం చావులకు 

తాటాకుచుటలు  వెటుకొనే 
se) ౬ 

వారు, 

“ఇదియే పది వేలు వెభవం బెల నాలడు, 
a. య 

నల వూనలు చెవియాకు నాక[ఘల జూలు, 

కుక, 2,54. 

నల్ల పూసాదిగా 

నల్ల పూన మొదలుకొని 

పూర్తిగా అనుట, 

వాలా తక్కు_వ విలువ కలది 

నల్ల పూన, 

డాభ రా 

సురుండు శాంతుక నలవూసాది గా, 

నారామామణి నాము నాం చికొని 

వేళ్యావాటి కేం నృపా 1౫ 

నిరం. 9. 106, 

నలపా లెఅిగని 
గా ౧ 

కే : క 
మాన లని, oe మైన, 

““నలభుాం లఅెజఅు6గని నాకు అం బను 

' మంచి, మడుంగుంజీరకుల జూల మెల 

సోకు)? రకా, హారి, 5,92. 

ఇల్ 
© [EE నల్ల (క 

కిరాతులు, 

“కొమ్ములు (మోయ మంటితముకుల్' 

వస బోరు కలంగ6ఈ చార్భ ష్టభా,గమ్ముల 

నల్ల నల( పజ (గమ్ముకొనకా వెస జాగ్ 

లంపు మొ, తమ్ములు ముంగల న్నడువ 

దర్ప మెలర్చం౫గ6 జెంచుపాలెగాంల డద 
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మ్మ ను జీం (దు కొల్వ్వునకు నచ్చెరు 

' నలలు దీసి యంతటన్ ౨ వంద” వచ్చ జెచ్చఆన్ ఎ) 

శుక. 1.244. | కవల, 4.217, 
ఆము. 6.76. ' నల వన్నీ నీళ్ళు తెలని వస్నీ 

॥ వ య 

నల్లమందు పాలు అనుకొనునట్టి 
అభిని, అవూయక జన, కలా 

చంద, కు 2.67. హర నేన... లా 

నల మడుగు 
య్. నల్ల మై మిక్కి-లి లోతు గల మడుగు, 

శ, ర, “బాపుశే, 
పండితా, (పథ, దిమో. పుట. 246, 

నల్ల సేనపు గుండులు 

టిగా, నల గా ఉన్న గుండ్లు, 
I) ఉం ళం 

ఒక్క. జూతికాయిుి అని 

వీసం కావచ్చును, 

| 

నల్లముసురు (పట్టు 
ఛం రం 

మబ్బు పట్టు. 

పరమ. 4.290, పు ఫు. 

నల మేక తప్పు చేయు | వ్యభిచరించు, వావిళ్ళ, 

“బల భేది గాతముభార్య నవాల్యం 

గ్యా మించి చేయండేె నల్ల మేక తపు,” 

ప్రబో 1,50. 

నల్ల మేకను బలి యిచ్చినా 
ఎంత చేసినా, వం చేసినా 

అనుట, 

“నల్ల మేకను బలి యి స దవ 

జ్ కోరికలు తీరుస్తా రన్న 

నమ్మకం పై యేర్పడిన వలు 
కుబడి. యజాలలో నల్ల మేక నే 

ఆవ యో గం చుట కూడా 

ఆజారం, 

“వాడు నల్ల మేకను బలి యిచ్చు నా నీ, 

ఛో కానీ యివ్వడు, 5 వొ, | 

నల్లలు దియు 

1, .దెగదీయు, 

“నల సేనపు గుండులు నడచినట్లు ,మాంపు 

గాని యే మెజుంగక మలసి మలనసీి,)? 

టా, వాది, 4.26, 

వాడుకలో : 

“వాడు సీసంగుండులాగా ఊన్నాడుం” 
చ్ 

నలి ౦డు 
య 6 

అగ హారములు, 

““ఆనఘు డె యొనుబది యెనిమిది 

చవవురు (బావ్మాణ(పవరుల రౌ 

విదులు, వెలయయల నల్ ండ్ల నిలిపి 

సభా, 2, 121. 

నల్లి ండ్లు జా 

(చా థ్ హా (గ హో హారములు 

నెలకొల్సు, 

““షెల్చ నల్లాండ్లు నిక్చెద నన్న” 
విప, 8.15, 
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నల్లెంట 

(నలె? వెంట) చాపుల; నాలు 

గంగుకళాల కొక చోట, 

“న ల్లెంట నొకొ్కం_ క్కు. నవలత 

గలదు లి” 

పుండితా, ద్వితీ, పర్వ, పు. 477. 

యాః, (వేలెంట. 

నలేరుతో నలుగు సెటినటు 
౧౧ 6 ౧౧ 

పహోన్యంగా నే ఎ త్తి వపాడి-చి 

బాధించువట్ల ఊఉవయోగిం చే 

వలుకుబడి. 

నేరు తాకితే ఏివదీత మయిన 

దురద ఆరంభ మవుతుంది, 
“వాడిమాట లన్నీ నల్లేరుతో నలుగు 
పెట్టినట్లు గా ఊఆంటుందెిలే” 

నల్లేరుపై బండినడక 

నిరాఘాటము, 

ఖా. 

“వాడికి పదాలు రాయడం అంజు, 

నలేగుషె బండినడ కేం? CR 

నవక మెకుగా 

ఒవ్వా, సుందర ముగు, 

““ఆలికులంబుల కహ గలయంతయును 

బుచ్చి, నారు వోసినభ౦గి నవక 

మెక్కి ఏ” భార, విరా, 2.52, , 

నవనవ మను 

కోముల ముగు, 

“కనవనవ మనునెమేేనులుం.? 

చమ. 8.108. 

నవనవ లాడు 

కోవుల మగు; కలకల లాడు, 

ముఖ్యంగా లేతదనమును 

తెలుపువలుకుబడి, 

““నాం౭టికి నా౭టికి నవనవ లాడు, తను 

వున కొక కొంతతళు కప్పు తిల*?)” 

మ్బ కు. 1.8. 

“వం కాయలు నవనవ లాడు 

తున్నాయి. కాయ 

ళన ది ఆమ్మాయి నాలుగంచులూ తీరి 

నవనవలాడుతూ  డఊంది,”’ 

నవనాడులూ [కుంగి పోవు 

నిర క్షు డగు, 

“ఆదుర్వా ర వినేసరికి ఆయన నవ 

నాడులూ (కుంగి పోయాయి” 

దూ, నవనాడుటు పట్టు వదలు, 

భ్ + 

నౌ, 

నవరత్నాలు 

తొమ్మిది రకాల రత్నాల 

వలె విక మూర్కు-సి స్ట 

నంలో నున్నా రనుకవులు, 

వారి వేళ్ళివి ధన్వంతరి 

తువణకుడు, అమర సింహుడు, 

నంకరుడు, బేతాళ భట్టు: ఘట 

కర్పరుడు, కాళిదాను, వరాహా 

మిహిరుడు, వరరుచి, 

విక్రమాదిత్యు జెవ రసీ, -ఈ 

కనుల కాల మిబేనా అస్ 

ఇనాలా వివాదా లున్నవి, 

నవరా(తులు 

తొమిది రోజులు వేసుకునే 

వండుగలు, చేపీనవరా(తులు, 

శీ రామ నవ రా (తు లు 

ఇత్యాదులు. రూఢిగా డేవి 

నవ రాతులకు - దసరా- జేరు, 
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నవ(శాద్దము 

మురణదినం ముదలు 

రోజులలో చేసే శాద్దం, 
ణి 

నవుడు కొట్టు 

ెవ్చ లేక 

రిం-చు, 

“శార్జరనుండు, నవుడు కొశ్లైను సీళ్లు 

నమలెం గశ్య పుండు, 
గా, హరి, (పథ. పం కి 121.22, 

జెసి 

నాన్ను, చప్ప 

నవ్వితే నవరత్నాలు రాలు 

ఆ నవ్వు అంత అపురూవ 

మనువ ట్ల ఉవ యోగిసారు. 

జానవదకధలలో వినవ చ్చే 

నూలు, 

నవుషుటాలకు 

హాస్యానికి. 

““నావుశు నవ్వుటాల కనినం 

నాత్మజ యింత యేటికికా,?? 

భ్? ఉద్యో. 8.61. 

“నవ్యుటాల కంశే అంత నొచ్చు 

కంటా వేమిెకు మరదలా %? వా, 

నవ్వు నాలుగందాలా నష్టం 

అవహోాన్యం మంచిడి కాదనే 

వట  ఉవయోాగించే నలుక 

బడి, 
ఎకు (కరా ఆ యికయిక్లలూ పకపకలూ 

బవ | 

: “ఆరు క్షద్కర్పమ్మున | నిప్పు నవ్వు 

పఆఅంపక సమక క్ట నితండు వి(పవం, 

శమ్మునవారి ఇల ఏ) 
య 

భార. ఆది, 7.179, 

నవ్వులకు 

వరిహాసముగా మా (త మే 

అను, 

దురుద్దేశ తుదీ లే దనుట. 
“కలలోన నెన నవ్వుల కన నామాట, 

జవదాట వెజఅచునో చం(దవదన,”? 

పారి. 1.94. 

' శకకఆనుతుయు నవ్వుల కనినకాొ, మునివర 

మీ మాట యి టమాఘం బగునోఎి 
(2 కళా, 1.168 

““ఏదో నవ్వుల కంకుే అంత కోపం 

చేదచుకుంటా వే ల్లి) రెం 

నవ్వుల దెలించు 

ఏనోద పటు: 
లి 

“ములకనవ్వులం డేలిం చి మోహ 

“జ్చె శకి పహాంస, 8.102. 
వ 

నవ్వ్యులపా లగు 

యేమి కే 2 “నవ్వు నాలుగందాల నష్టం! 

ఆన్నారు. 

నవ్వువజచు 

నగు బొట్ల పాలు చేయు. 

ప్”, 

అవహాన్య పాత్రత చెందు, 

“ప్ర బి ఊల్లో ఇంత అనావారం-గా 

ఉన్నా వం శ్రి నవ్వుల పా అయి 

పో తావు.” వా, 

తయా, నగుబాటు పొ అగు, 
ళ్ళి 

నవుబాట్ల పా లగు, 

నవ్వులబండి 

న ప్వేమనివి., 

“నవ్వుల బెట్టు 

హోన్యము జేయు, 
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6ఇవ్విధ మెల్ల నెచ్చెలుల "కేర్పడం 

జెప్పిన దిట్ట కూళ వె, నవ్వుల. బెట్టి 

యందటు వినం గడు నామున6 (దుకు 

తొంచు...? రసిక, 4.11. 

నవ్వులబేరము 

వరియాచక మాడు, వరిహోన 

పాతము, 

“క్రీరవికయపరాభీర నారీకోటితోడ 
నవ్వుల బేర మాడువారు,?? 

శుక. 8.199. 

నవ్వులాట 

మవరిహోనుము, 

“మోదముతో సుభద దెలిముద్దుల 
గండతలంబునందు సా, మోదని శాక 

కర్ణ మము పొందుగ నిం చెను నవ్వు 

లాటక, నీదుకపోలఫాగమున నిండి 

తొలంజకడు తేట మిన్నయో, కా 
దిఫు జే నొసంగు నిశికాంతులు మేలా 

యటన్న కెవడిక౯ ఎ) 

కాళిందీ. 5,185. 

నవ్వులు పడు 

నగుకాట్ల పా అణు, 

“దీని దగ్గణు "నేల దీని కోడంగ నేల, 

పరుల చే నవ్వుల పడ నేలల” 

ముల. రా, బాల, 75. 

నవ్వు వచ్చు 

నవ్వు కలుగు, 

“ఆంత నిప్పలుకలకు నాకు నవ్వు 

వచ్చిన నది మ న 

దోంచినకా.. కళా, 5.46. 

నవ్వు కు 
అవపహాసించు; నవ్వుల పాలు 

చేయు, 

““నా-దిజేనవయ గారి నవ్వు చేనితెవొ, 

| ఆ చెన్నబసవన్న నవుల బుచ్చితివొం” 

పండితా, ద్వితీ, వుహి, పుట, 21ర్, 

నసగూటి 

"కామో దేకము కల. 
“పిసవెత్తే కసరెతి యి 'సరేగణు నల 

గరాటి,  పూంబోండ్లు తమ యిండ్ల 

' పొంత కరుణ.” వాంచ 1. 187. 

| నసగూటితనము 
కా వో దేకము. 

కూరిమి పటి నిటి న నగణూం౭టణటి 

తనంబున వేలు ఇట్టి తా, చారల) 

విప, బ్ర 25, 

కన్యా 

నసగూడు 

కావా ేకము. 

=, = -నసగరా(6టక౯ా జపల'స్వ భావ ల, 

నారులు రాపయోావనమునకా 

పోకపకక యివ్వలవ్వలన్ , జూరహిత౦బు 

నిలవ 

"సేయ, 97 గొ కుం 8.28, 

నసగొంటు 

'కావెరాది కుడు, 

““కుచ్చితం వింత యెజటు6౫గ దమ్మ చ్చె 

కంటి, కంటి విఖ్యాతి నాలి గై కొంటి 

వంచు నచటిజూటలు నసగొంటు 

అతని వేండి వేడిమోందనె దోచిరి 

వతి రేంచి.? బహు. 5.108. 
అక 

నసగొెటు 
జ) 

వా వూ(దేకం కలవాడు, నన 

కలవాడు, 

(విసినిగొట్టులాంటిది., ) 

విస వెణికి. 
ee 

అస నెసు 
om] 

న నగొట్లు చాపనయ్యా, 

దగులువడ్ తపింపంగ నేలా, 
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గదలకుం డెడు, 

వచ్చెద బామ్మా?” 

నసనన 

ధ్వన్యనుక రణం, 
పార్వ, 4.96. 

నసాళానికి అంటు 

బాగా తగులు, 

గుండెకు తగులు వంటిది, 

““ఆవకాయ నోట్లో పెట్టుకొ నేసరికి 

కారం నసాళొని కంటిందిలి 

“వాల్లే కకొ్కు_.క్కు_ మాటా నిల దీనీ 

Cy * 

సతికి ర మ్మచటి కేను en 

ఆడిగేసరికి వాడికి నసాళానికి : 
' “నాకు చూడగా దీనికి ఇదే ఆరం అని 

అంటింది” 

| 

స” 

నా అని 

నాది ఆని, 

శరా క్కు "తకొ, “నాం యని యుి౦-చు 

కొన్న  వెరినాయనకన్నను రను 

డున్నె ౪ పాణి, 5.40. 

నా కర్మ 

నా దురదృషప్నం, 
రి 

విచారనమయాల్లో ఉవరనంా 

గించే వలుకుబడి, 

ఇదంతా "నా కర్మ! 

మెందుకు 1” 

నా కర్మ ఇలా కాలింది! 

నా రగ వదె | 

ఎవరి ననడ 

CE 

పు కర్మ యిలా కాలింది. ఎవరు 

మాతం ఏం చేస్తారు ల చా, 

నాకు చూడగా 

నా దృష్షలో, 
ఉం 

నంభాపషణలో నవ్వే ఊత 

వడం వంటిది, 

 తోబుందిలి? * 
pe. 

జాడంగ నీతిక, ళౌకలనము 

శుక. 2.479. ' లల్బ శ "ర్యుల "తెజంగులు గాక”? 

కళా, 7,248, 

“ఆనినం [(బభావతి యింక నే మని 

తెల్పుడు నాకం జూడ నగ్గపడి 

యున్ లీల శుక. 2.2రర్, 

“ను వ్వు ఎంత న్నా చెప్పు, నాకు 

చూడ-గా వాడు 

అనిపిసున్నది* 

వటి వొంగ అని 
లె 

వొ, 

“నాకు చూడగా ఇదే మంత సబబుగా 

తోచడం లేదు.” చా, 

“నాకు చూడగా వాడు వచ్చేటట్లు 
6కు 

లేడు.” వా, 

వా, 

ఇలాంటి వే “అనుకుంటు 

న్నాను, నా అభి పాయం, 

నా నమ్మాకం ఇత్యాదులు, 

నాకు బుద్ధి యేమి ? 

చ నివ్వు డేబు చేయవల 

యునో తెల్ప్పుము, 

“విద్యు. డప్పుడు గడగడ వడశి 

నాకు, బుది యే మని పల్కు నప్పువ్వు 

బోండిల) పాం, 1,252, 

నాగదంషం౦ 
Ny 

భురాణు, 

నాగపడగల దండ 

ఒక నగ, 

నాగపడ గలు 

వామువడగవ ల ఉండు చెవి 

నగ అని, 

ఆం, భై, ద్వి 
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నాగవసాని _ *5-నాసగరికం బగునటన లిం బానర.?? 

నాగవెలి నడిచే ముకెదువ;, పండితా, (పథ. వాద. వుట, 705, 
నాడ ॥ 

నాగసపెంజర- నాగవడిగలు 

2 
రిక రక మెనపాము., ఒక నగ (4) 

: జు ““మొనపాలు ముళె ముం-చిన నాగవడే 

చాగNబం 

1. చిత్రక వితంలో ఒకభిదం, , 

ల్ వృన్ర్రవిశేవము. 

ల, మల్ల బంధములలో ఒకటి, 

4 అభినయ వా సాల లో 

ఒకటి, 

నాగబెత్తము 

మంత వే తలు వటుకునే' 
| వి 

బె త్తం. 

““కరమున నాగ బెతమును -గా (తము 

నందును బూది యొషప్పులగా, నరుదుగ 

జోగురా లాక తె.” శళాం. 4.98. 

నాగమలిె డా 
hy భాన్యవి శేషం, 

2, దతు.ణాంధ (పాంతంలో 

చపాతికల్లి. దీనికే నాగ 
జెముడు, నాగదడారి లాంటి 

వాలా మే లున్నవి, 

నాగరిక ము 

సాజూ కైనది, సున్నిత 

మైనది, 

జానపదం, వ లెలడది పాటు, 
Cn 

నగ రాలకు రులు క ద 

నాజూకు - అని తొలుత ఏర్ప 

డన మాటలు, 

గలు, దిగు వొప్పం దొడిగిన బిళ్ల చెప్పూ, 

లానర ఎలి” రా, వి. 2.44, 

నాగవలి నిష్ణురము 

డచెండితో ఆఖరుది నాగవలి; 
cn ae) 

నాక బలి, 

ఆఅంతజడాకా ఏమో తగాజాలు 

"లేకుండా అమా 

చ్ వియ్యంకులు, యుటాలు 
హ్ లు 
తగాదా వడడం తవ్చదు అను 

టు యేర్పడిన వలుకుబడి, 
Os 

66ట్రు లవ గలు మేనమజ 6 దింతయొ 

యాతండు చెన డైన బే, లోలత నింక 

నాగవలి ని హు ర మేల 

పల్కు (గజ ల) విజ, 8.170. 

యూ, నాగవవల్సి =. నాగ్మవేలిమి... 

నాగవాసము 

అంత ఃపురజనము, 

“5 పజల్ , తో నడువ నాగవాసముతో 

నడిపినా 

లోపల 

“నిదురుగ ేంగిరి, ఆము, 4.84. 

నాగ వేలిమి 

సాగ వల్లి , 

సాచకొను 

వశ వటజ-చచుకొను, లాగసకోను, 

నిర్వ, 1,41, 
పాండు, 5, 18] @ 

రామా 6,210, 
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“వాడి "కేం చే టయింది. కావలసినంత నాచికోలు మ వ? 

ణ్, కు యు 

లాగుకొనుట, అవహారించుట, ' బం హబ్బ ౦ అంతా 

భార. శల్య, 1.49. | 
| కనా దగ్గ యా నాట కళా లన్నీ 

నాటుకొను ' సాగవు. వా, 

పొదుకొను, (గాహ్య మగు, 'నాటు తీటు 
“టి మాటు మనసులతో బాగా నాటు 

వాటకం౦.”” వా, 

ముక్క_లు ముదలబలగునవి 
హూ? జ 

కూటు " న! కాగా నరః ఎటుగు, 

నాటుకొలుపు ' శకరిశిర మాడ షణ్ముఖుడు గై పుస 
| 0 

నాటుకొన జేయు. ' వేయుడుం. గుంభమా కిక్కో త్కర 
మసిధారం బొ లె సంగం దారకు 

నాటుకొల్చు ' భంగము సూచి నవ్వుసుం, దరజయ 

నాటుకొలుపు, కాంత శాంతరత కాంతెయొ కొ దని 

,నాంటు దీణి విస్ఫురదవ దాత ఖడలత 
నాచుబాము ౧ 

వూచెనొ నా జయ వై (తసంపదన్ ౨? 

వసిరిక పాము, కోమా. సం 12.182, 

“నాలు కనియెడుగువాను నాచుబా ' నాటు డేటు 

మొకటి గాని, అమృత పువిహము గక్కు_ 

చుండు.” పుట్ట, 
ల 5 నరక? = ఖే ర్ం | నా౭టు చేతి)? కాళింది, 1.8310. 

శ ల. నాటు వడు 

మాట వినుము, “చిరముగ నొల్వువడ్డనరసీంహూుని 
కవమోూా, 7.40. కం కును 'బెద్ద వే? శిరం, బురలఅ 6౫ 

“ఐదో శే చెప్పినట్లు చెయ్. చూతాం | సాటువడ "జలబోద్నవుకంయ * 
తర్వాత ౨” వౌ | "వెద బే ల్డా కుమా, 4.176. 

© 

నాటక మాడు నాడీ(వణము 
నటించు. నరంమోాది కుజుపు, 

మాటా, 105. నాడునాటికి 

నాటకము | నానాటికి, 

నటన, బూూటకము. క్షమా. 8.7 
“నర్భగర్భ్మో క్తలు నక్క. ట కూ లర | “ఖని విని నాంయనాంటికిని వె జై 

వింత, నయగారములు బహునాట  శీరంబున కెక్కి) పాణి. 1,106. 

కములు? పొందడు. 8.48. యా, నానాటికి, 
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నాడు నే డనక 
ఎల్ల మూడు. 

ఆ రోజూ, ఈ రోజూ అన 

కుండా. 

“నాయడు “నీడన కెల్ల నాండు న 

నా౭డు.”?” 

పండి. పర్య. ద్వితీ. పుట. 2854. 

చూ. అప్పుడూ ఇప్పుడూ అనకుండా. 
ఎల నాడు నే నాడు, 

నా తండి యాయెనే 
వాత్సల్యం 3 (మేమూ సూచించే 

మాటు. 

“ఆఅ నిన నా తం (డె యాయె నే | 

యనియె లి ఆము, 7.50. 

నా తరమా? 

నాకు సాధ్యమా. 

కకతారక బహ్మాముగా, నిరతి న్వి ను, 

తింపంలగ నాాతరమే మిము నభఖినుతింప 

దశరథ రామా [9% కళా. 2,161, 

నాతలి ! 
°c 

ఆదరపూర్ణక మెన నంబో 

ధనము, 
“నేత్ర చెన్ను నిమిరి నాతల్లి ! నిను 

గంటి గా యటంచు నింటికడ 

వసింప..ిి ఆము, భ్ 

నాతోడు 
చూ! నొ సాకీ -గా, 

నాతోడు సుమ్ము 

నామోద ఒట్టు. 

రంభ యప్ప్వుడ 'లుపె, సీక మీ 

జెప్ప రాకుంట యా కథయును, నీకు, 

నాతోడు ను మ్ము బ్బ పీక మనీయొె లి 

కళా, 1.194. | 

“నివు ఈ సంగతి ఎవరి కెనా చెప్పా 
వం ఆకు నాతోడు సుమా. వ్ వా, 

 “తప్పకుంణా సాయంకాలానికి వస్తాను, 

నాతోడు.”” వను 

నాతోలు తీసి చెప్పులు కుట్టి 

స్తాను ॥ 
కొంత తక్కు వవారం “ఈ 

మేలు చేస్పే మాకు ఏ 

మయినా సేవ చేసాను అన్న 

సందర్భంలో al చారి నుడ 

నించి అతు ఇటే సొ 

చ క ంబు దీ పాదరతులు 

కావించిన” అనే రూపంలో 

(శ్రీమదజ్జాడ ఆదిభట్ల నారా 

యణదాసను (వహ్రాదచరి తలో 

నబడుతుంది, 

| నాథుడు 

దిక్కు, 

, “ఆ యింటికి నాథుడు లేడు, ఎవరి 

చారి వారిదిలి వా, 

“ఆ నాథుడు కాసా పోయేసరికి చెట్లు 

కొొకరూ పుట్ల కొకరఠూ అయిపో 
లమరాదు 5 వా, 

నాది నే నను 

ఆఅహాం కార 

కొంగు, 

మమ -కా రాలకు 

చి తబోభ, 68, 
 నాదుకొను 

ధ్వని చేయు. 

నాదుకొల్చు 

పీల్చు, ధ్వనింవ జేయు, 
రంగా. ల్, 5లో, 
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నానగండ | “ఒలిమిని ధ్యానించి మనను బట్టి 
ఉం 

కస మూలినవాడు, చెవము సాధించుటు...... నానింశచునుప 

౧ | ఇ 99 అమ 

“మయచ్చటులా శ్ప్రృఘట్రన మనంబున న నుట అ ౪0.50% 

“నెంచక నానగంద యై, వచ్చినవాడు నానుకోళ్లు 

చూ-దితి వెంటి పారి. 5.20, ' కంఠాభరణం, నాను. 

నాన వేసిన చీయ్యం,: వడవమ్రా. 

నానబాలు పడు 

అన్నము నదిగా ఆడకక ఉచ్చి 

వచ్చిగా ఉండు. 

కకౌనేను మంచినీళ్ల క వెల్లి 

పొయ్యి ఆరిపోయి అన్నం 

పదింది.) 

వచ్చే సరికి 

నానపొలుం 

చ్ 

నానా ఖర్చులు 

చిల్లర ఖర్చులు, 

“ఆ మోొందటక, నానా ఖర్ములుటలి?” 

నానా. 40. 

నానా గడ్డి కణఅచు 

అన్ని సఏీషాలకూ లోజబడు, 

చూ, గడ్డి కఆజఆచు, / 

నానా గడ్డి తినిపించు 

నానాబాభలూ చెట్టు, 

కొత, 880. 

నానాటికి 

రోజురోజుకు, (కమ్మకమంగా, 

“ఇది నానాటి కనంతకాంచనంబులు 

గుణియున్ ,”? వసు, లె.12. 

నానించి ఇనువ గుగ్గిళ్లు నమలు 

ఆనా ధ్య మునకైై (వయ 

ల్నంచు, 

నాను -- కంఠాభరణం, 

' నానుడి 

లోకో క్కి; జన (శుతి, 

“కుంట లేచి యింట గలిచి రచ 

గెలు మనుచానుడి. సార, 2.259, 

టూ, నానొెడి, 

నానుడుబేరం 

వది 'తెగసీక పోవడం, 

“బ్ర నానుడుబేరం చాకు "సరిపడదు, 

ఏదో తేలాలి. వా, 

నానుడువాన 

వాడి-చినుకులు , 

నానుప్పవాన 

బట్ట తడుపు చాన. 

చిన్నవానే అయినా విడువక 

చినుకులు వడునవూ డంటారు, 

నేర్చుభంగి 

నాకు తెలిసినంత వరకూ, 

వినయంతో అనువూట, 
కాళీ. 5,4, 

సార 
చూ. నానుడి, 

సావసాొని 

నాయకురాలు, 
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నాగవల్లి నడుపు పెద ముశ్తె నా బంటుకొడుకు 
దువ. తెట్టు, కుక్కు. క్రై, 

““జలయ వియ్యా ల౦ది విడుకవోళు wr EE 

గుడిచి నరం బువుల్ ముడిచిననాప. నాభిలో పుట్టన పురుగు 

సాని. కళా, 7.88. అంతరాంత-రాలలో  అంకు 

“ఆప్పుడు నాపసాని చతుర (శిక రిఠళున దుర్చుది, 
దం వర అ యు మండలి హేవమకంభికల్, ముప్పది తు. “అది నాఫిలో పుట్టిన పురుగు. అంత 

మూటల కాటం. నియ మ రతర ఘట అతో శం తతత ఎం మము 
తు వష క. 93 యించి తంతులం, ఘూ నామం “పెటు 

భలాలా4 4. లు 
క్ జ గ అయా 

నా పాలం గల దేవుడు పం ఘా. 
'వరానము చేయు. 

నా యిపవష బె వము, 
ఈ చూ పంగనామాలు పటు, 

6 5ళనాపాలం గల చేవు డీ కరణి. 
"నామకరణము 

జెంత న్నీ వగా నిన్ను. జ్సేశ్చే ల ల్ల 

-పెక్కేండ్తు....2) శుక, 8.151. . నేరు వెక్టే శికునంస్కా_రం, 

నా పాలిటి పారిజాతము ఈ రోజు మా పౌప నామకరణం, 
విటి క్ వ కు మో రంతా రావాలిలి వొ, 

మారా పా | గాము తులు 
అనగా కోరికల న న్నిటి క 

తీర్చునది అనుట, 

““నాపాలి పారిజాతము, గోపాలకచ క, 
వరిం గొని ఠా నితిన్ ఎ” 

నిర్మూలించు, రూపు మాపు. 

కకం, నారాసముొన వాని నామ మడం౭చె,”? 

భార, (దో. 4.124, 

ఉం వారి, 2.80, | 

నా పాలిటి భాగ్యదెవత = రా. ఆర, 1.268. 

దనరు నాతో నమానంగా; నాకు 
“మహాత్మ ! నిన్ను నా పాలి భాగ్య. sie 

దేవత ౫ నమ్మి యుంటి.” కళా, 8.59. “నీ మోందం గడు (పేమ నిన్ను. జాల 

నా బంగారయ్య ' మన్నించు, గామాటు -గా౭డెయీా నలి 

RCE SB 
ధించు మూట, ౬ : : 

“న్యా మారుగం జూడర నా బంగా _ నామాలు బుట్టు 

రయ్యా నీవు చల్లంగా నుండు, మూానగించు, అతి(కమించు, 

మింకన్ ౪౮? శుక, 2.71... నా, మా, 180. 
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నామీద ఒట్లు ! ' నాము వారగా 

నా ఆన అనుట, నామురోగము వచ్చినట్లు 
ళకర్టి సు అన్నం తినకుండా వెళి వంెకీ 

నా మోద జటులి 
లు 

“సీ విక్కు..డనుంచి పోయా వంకే నా 
మోద జటిల 

నాప్ 

న 

చూ, చనామాబదాన, 

నామ్ దాన: 

నామోద ఒట్టు. 

ఈ వని సీవు చేయకూడ దని 
నిపే.ధిస్తూ అనుమూట , 

“కనా మోందా నే నను. జంపితి తెలుపు 

మన మనం బఅరారగకా? కుక. 2,72, 

చూ. నను చంపిన యే, 

నాము దిన్నయ టు గు 
a2) 

నాము తిన్న వశువువలె అగు, 

అలాంటి వనునుకు “ఉంగిడి” 

రోగం వస్తుం దని వతీతి, 

““సన్న పుం దలయేరున మయి యన్ను 

కొనుచు నాము దిన్న య కు రాలగా, 

ఖిన్నుండ నె పురి జేంగితి.” 

నాలుక విదడదుచ ౫ ట్ర గా, 

ఎక్కువగా అనుట, 

“నాము బారం గల లాడి నాలిక నొంత 

పూపవముుటలి తాళ, 9.88, 

నామెడకు చుట్టుకున్నాడు 
లు 

తనమోాద వడినా డని విర 

ననగా ఆఅనుమాట, 

““ఎఏక్కు._డికి వెళ్లి నా వదలకుండా వీడు 

నా మెడకు చుట్టుకొన్నాడు,? వాం 

నామోసము 

నను వడినమానము. 

“నామాట నమ్మి పోయి న్కు నా 

మాసము జెప్పు నీల. 

కా, మా, తీ.168. 

నాయంతటివారు లేరని 
గర్వము తల నెక్కి, 

భావంతో. 

నమానులు తే రని అనుట, 

“పతిం ౫నార్చు దాన నా, యంతటివారు 

అఆఅుభాంం 

' లే రని యహ ౦కృతి చెప్పుడు విజ 

Dy 

మను. నం 22? 

నాము మేయు 

ఐజాతు, 
డబి—2 

““(బమసియా యిల గు క్కు హాలు 

(తాగుటనా, మణి నాము మేనీయో , 

మతి మారినట్టి, యఆఅవపాజణులమాట ' 
అవన్ీశ ! వినకు. బన 

నాములు తీయు 
తత్తు. 

ర బల్లి ఊఆంయదలగుువాని 

గీతలు గయు, 

క్ంగుచున్ ౨” పారి, 1.86ో 

నాయాన ! 

చూ. నాతోడు సుమ్ము, 

నాయాలు వెట్టు 

వంచాయతీ మెట్టు. 

““పాయరాని య ట్ వారు బలములు 

చూ పి 'తేను, నాయాలు చెే్తేవాయడు 

నాథుంలడా వాండులి 

తాళ్ళ. సం, 8.581, 



నా యె. సె రా ఐఫ్ఏ్ నాది... నారు 

నాయెదాన వడినాడు 

నాపాల వడినా డని నిరసనగా 

ఆఅనుమాటు, 

“నా యదనుి” - వాడుకలో | 

“యమెణచాని”గా వూరింది. 

“కాన (నీదో గుుగా కాల కేపం 

చేనూ ఉంచే వీ డొచ్చి నాయెదాన 

పడినాడులి 

నారదపుకాయ 

నారదజబ్బకాయ. 

కావీయా, 

గాకు 

నారచీరలు 
నారతో నేసిన బట్టలు, 

కకరం-గారు బంగారు చెంగావులు 

భరించు, శృ ౦-7గరవతి నార-ీర 

లూెని,?? ఊత, రా. 6.820. 

నారజిల 
aa] 

రికరకం చేవ. 

నారసాచు 

భయాదికముచే కటుబట 
౬ ఈ 

తొలగు అసి వావిళ్ళ, an 

నదిగా కుదురుట లేదు, 

కళ జంతు లయ్యి కకార్మమ సకాదు లెన 

జోదు ల, బ్బలారి వెన్ను నూపి చార | 

పాచి నాడ కాని నేం, డల ంఘ్య బాణ 

శ కిం చావకాజిలోన నంచు... 

కక. 2.126. 

నారాయణ | 

రామ రాము, పహారిపహారిీ 

వంటిది, 

214, ' 

అలా 

66రా మొనల గొంత మేల్ నారాయణ క 

మో మనసుకంయు...౨ కళా, 4.120. 

నారికుజుప్పు 

ఒక విధమైన కుటుపు. 

ఆ కుజబుపులోనుంచి చారం 

లాంటి [(కైమి వస్తుంది. 

నారి కేళశపాకము 
li కావ్య శై లిభేదం, కఠిన 

నె లి. 

2. కొరుకుడు వడనిది, 

దున్తా)హ్యా మనుట, 
గా 

56, __ నారిజకేళపాకము గద కామినీ 

హృదయ కశకావ్యర న[గవాణ ౦ బు 

నెచ్చెలీ 159 

నార మై 

ఎక్కు రకం 

' కద బ్రుసాయకంబు నారిం బోసి. 

భాగ, సృ, !0.(4ఈ)1085. 

నారు పోయు 

ములక పోయు, 

“నారు మోయంగ వలయుచో నారు 

వోయు...... 99 కళా, 4.179. 

నారు పోసిన చందాన 

వరుసలు వరుసలుగా, 

ఎక్కువగా అనుట, 

కకనారు బపోనసనీన-చందడాన నాటి 

యయం9[ద్రుఎ” కళా, 5.184, 

భూ. నాదు పోస్ నట్టు, 

నారు పోసినట్లు 

దట్టముగా ములకలు తేచి 

నటు, 

CN 



నారు. నాలి 956 నాఠలీ___.నాలి 

“బ్బ చన్నుల కెలంకల నారు వోనిన, ' కఇదియ నాకు మోకు నిత శేతరజ్వేష, 
య టుప్పతిలం బులకాంకుర ములు,’ మాతు వనుచుం దోంె చేకతన్ని,ఛభూతి 

కళా, 7.228, నెర పు నేను బుంవ్య కూ కలకు -నాలితన 
రూ. నారు పోసిన చందాన, | ముతో సమాఖ్య Pe చెట్టు, oe 

నారులు వోసినట్లు రాఘవ, 2.88, 

| 
| 

కాబులకల Me తీర్చినట్లు.  నాలిదెవము 

కీ ఇలమిం దలపడిన షం ప కక కా 

జీరి నారుల వోసినట్లు వేసీయు మెండు పాడు దే వము, 
| 

కొని? ఉ,. వారి. 6.66. ““పుణ్యనిధివి నిన్ను 6 బౌందొ ఆదు 

లిజవ “మేల నాకు వో భగ్యంబు, నాలడ్ 

మ ' నిచ్చు మల, లి.128, 
Dre సాం ప వను 

కకనారు వోనితి నరణ్యములు పెక్కు.) | ea | 

శివ. 1.75. నాలిబూతము 

నాలాయకు కుత్పితుడు, కుత్పితురాలు, 

అ స్ట్రాస్. కవటవచనములు, 

నాలికచేజు “నాలిమాటలు నీ పశు నామములును ౮” 

తృణ విశేషం. వశువుల రోగం. | విప, 5.5ర్. 

నాలికను ము క్క-ంటుకొను నాలిముచ్చు 

ఒటు చెట్లుకొను, దొంగ; కుత్పొతుడు, 
లు ద: 

“చూతము నీ నిజ మెల సారిది నేం | తెలివి గలుగువారి కెలన నుంజెడు 
డందులోస్కి ఆ తల నాలికను | బ్వైక్ట నాలిముచ్చునడక నడక కాదు? 
ము క్క_౦ంటు కొన రాదా, చం దాం, 4,59. 

. నుం, 3,142. 
gh సరకుల “నాలి ముచ్చు బహూ కుచ్చితు ఉందు 

నాలిగాలి కవు మము గోవెదులి 

మందమారుతం. పాండ, (పవా, 50, 

“ఆని వనిత  నాలిగాలిం గనలుచు6 | నాలి యగు 

బోనాడి,..*” వసు. 4,5], ' 
నగుజబా ట్లగు, 

Boe ము. దమ్మి సరి యంటి 

a se అల మా భువ్కనంబులో మిగులంగ నాలి | 
౨, వంచన. యయ్యె,”' 

ని, మాంద్యము, చమ, 2.49. 



నాలి...నాలు ౨57 నాలు. నాలం 

నాలియాడు 

బంతు లాడు, చెండాడు, 

“క(బహ్మాండ మను-చిప్పం (బాణికందు 

శముల్క, నాలి యాడుదు నొంటి (వేల 

బట్టి,” (ప్రభు. 8,88. 

నాలియేడ్సులు 

దొంగ యేడ్చులు, 

శకమాలు తబ్బిబ్బునం బుట్టు జాలయలు 

కలం దలలు వంచి రొద లేని చాలి 

ర్డ్పు 'లేడ్చు(పియల ననునయింపసపలి* 

మను, 98.28, | 

నాలుక కజణజచుకొను 

మార ణఖూటు వచ్చిన దని 

(గ్రహించు, 

““ఠకీ మని యేదో అన్నాడు కానీ తర ' 
వాత నాలిక కరుచుకొన్నాడు,? వా, 

నాలుకకు చేర్చు 

మయాళటులా.కు, 

కళగా ంప్ “నాలుకకు జేర్చుట కాని 

వావి ఎ 

నాలుక తడుపుచు 

జంకయు. 

“ఈవ పతి వె తదర్మ్శ్మ మాజేర్చుమా, 
యనుప ap ల“చుక నా లు కక 

దడుపుచుం (బాణా ర్తి దీపింపలి? 

(పభా. 5.6, 
నాలుకతుద నుండు 

నర్వదా నోట నాట్య మాడు. 

కళ వాంలుకతుద నే యాతం డుందడలాగా, 

నలుగడద "నెవ్యరి వెబెకేము ,?)? 

తాళ్ళ, సం, 9.82, 

నాలుక (తుప్పుడుల్ తీ 

నాలుక (తువ్పూ 

నట్టుగా - రుచులు 

ననుట. 

వర, రా ణా పులు, 162. పంక్తి, 11. 

వదలు 

ములటుగా పుట్ట 

నాలుక నువుగింజ నానదు 

నోట మాట చాగదు, 

' ““నాలుక నువుగింజ నానదు నాకు.” 

గా. వారి. (పథ, సం కి, 2కిక, . 
గ నటి బృులక_రి' నారదుం డత౭ండు.? 

లు “లు నాలుకకు తెచ్చు 

వలుకు, ఆను, 

““తెర మయి నీవు నాలుక డెచ్చిన 

మాటు గదా వినం దగుక 4”? 

భార. కర్హ. 2. lle 

నాలుక గుంజుకొను 

అయ్యా ! హార వాటు జదె నే 

అని మహో నాధవడు. 

“ని న్నావమాట అన్నా నే ఆని వాడు 

నాలుక గుంజుకొంటు న్నాడు”) వొ, 

చూ. నాలుక పీకకొను, 

Rel? 

గార. హారి, ద్వి, 1086, 

““నాలుకపయి న్నువుగిజయు నాన 

నిరంకు, 4.18. 

“వాడి నోటో నువుగింజ నానదులి న ళా 

చూ. నాలుకపే నువు ... జా 

చ... 

నాలుక పిడచ కట్టుకొని రాజు 

ఎక్కువ చాహా ముగు, 

“ఎండలో వచ్చాను, నాలుక పిడచ 

కట్టుకొని పోతూ ఉంది, కాస మంచి 

న్ు పొయ్యి తల్లీ £5» 

నాలుక పికుకొసి పోవు 

ఎక్కు_వ డాహా మగు, 

కా 



ఆలం. దాలు గాలం... నాలం 

పొద్దున్ని చీ నాలు = 

పోతోంది, ఎండ Bb నడ ణి 

వచ్చాను. కా_స్త మజ్జిగ ఉంకే యివ్వు 
తనీ 199 చా, 

నాలుక పీకుకొను 

ఏదో చెడు చపేదో, అవ 

వమూనవెాోా కలిగినపుడు వివరీ 

తంగా శాధవడు. 

“వా డేదో ఆన్నా డని వీడు ఊరికే 

నాలుక పీక్రా్యా_ంటున్నాడు.?? చా, 

భూ, నాలుక గుంజుకొను, 

నాలుక పీకుు-న్నా.... 
ఎంతే బాధ వడినా. 

“నాలక ఫీకొ_. న్నా వాడు మో 

యింటికి రాడు.” వా, 

కళ నాంటంక కీ కాయ న్నా నీక నేను 

దమ్మిడీ సర్వరు 99 వా, 

నాలుక సెజటుకుకొను 

మిక్కి_ లిగా బూధ వడు. 

““గలిం బడి రిప్రులు చూడం, నాలుక 
చెణికికొనుం జూవునకుం దన్ని కొనున్ ౨? 

ఊఉ. హరి, 4.808, 

ఇ-చ్చుట క ర 

నాలుక ప్ర నువ్వ్యుూగింజ నానదు 
QR 

రహాస్యము నిలువదు, 

“నాల్క. పె 1) నువ్వుగిం జై జన నాననట్టి, 

యారివేరం ఫుందపసే.” 

చిత ఖాను, ర్,4ర్, 

రూ. నాలుక నువుగింజ 
చూ, నోట్లో నువ్వుగింజ నానదు, 

నాలుక బెల ము 
య 

మూాటతికి. 
కకకుకచనముఖుం దడ భు చు శా(తవ్వ్కులకు 

హితు అగునట్టివారలం గని భూపా, 

శాత శ 

అకు జెడక తెరయు నాలుక బెలము ని 
చీ... 

పుం ౫ నవలయుసన్ 4’? 

బార శాంతి, 8.255, 

నాలుక ముల్లు 

[(వధానుడు, 

కిజటునాలుకవంతివా డనుట, 

““మనులలోపల నాలుకములు విటి ఇ, 

క్ హారి, 4, 102, 

నాలుక ముల్లు రులుచు 

మాట లాడకుండ జేయు, 

-చిజునాలుక లేకున్నచో 

మూటలాడ తే రని వున వారి 
నమ్ముకం 

కిరునాలుకను కోసి వేస్తే 

మూటలాడడం అసాధ్యం. 

“'కాంతే నీ పలుకులు గరజూణ చిలుకల, 
"వెదకి నాలుకములు విజుచుల గాక 

ఠూత్త, హారి, 5.141. 

“| తుళు చిలుక్లల నాల్కల ముళ్లు 

కృుబుతు,?? కవిక, తి. 116. 

నాలుక యాడు 

వలుక గలుగు, 

కనావుడు “నేమియుం బలుక నాలుక 
యాడని పాటి యెనధా, (తీవరకోటి 
యుండ ౨ యా, వాది, వి5, 

'  చేటిరూవపం : నో రాడు, 

నాలుక యె ట్లాడెనో 

నో ౩ెటాజెను ? 
లా 

“అలా ఎలా అన ౫లిగావు *” 

అనువట్ల ఉఆవ యాగం చే 

పలుకుబడి, 
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నాలుక వెచ్చన 

కలుభావణు లనుట, 

“నా ఇచ్చానా విరల పృాదయము, లిచ్చట 

నామోంద నలిగి యే మని కాపం, బిచ్చె 

దదొ కడా నాలుక, వెచ్చన మును 

లకును గినుక వేగము వచ్చుక ౨”) 

శృం, శా. 2.26. 

నాలుక వళ బెటు 
«7? యు 

నిరు త్తరు డగు, ఏమో చెప్ప 

"లేక పోవు. 

“నేను నిలదీనీ అడిగేసరికి అతడు 

నాలుక వెళ్ళ “బెట్టాడు.” వా. 

నాలుకా గలగంటా ? 

మూటమూద అంత దృష్టి లే 

-జేవి అనువట్ల ఆంఠూారు, 

“నిన్న ఒకమాట, ఈ రోజు ఒకమాట 
ఆయితే ఎటాళి అ చేం నాలుకా గల 

గంటా కి 

యా, 

నాలు కాడు 

నోరాడు, 

““ముఅఖుమాలటు లాం నాలు కాదక 

రోలుండి,.”? 

5 * 

నాలుకా తాటిపటూ 
త 

రి 

రు ద ery 1.175. 

నాలుకా తాటిపటా 2? 

ఎదుటి వాడు 2 కరాడ్ 

నవమ్యూడు నవిరనన గా ఆను 

ఘాటు, 

daa పిల్ల నిసా నని మాట యిచ్చా 

వన్న య్యా ! "ఇప్పుడు పెళ్లెంమౌాట కుని 

ఆటంకాలు చెప్పడం ఏం శూ లేదు. 

అ బేం నాలుకా తాటిపట్టా ఆని నలు 

నాలం. నాలవ 

గురితో అనిపించుకోవడం నీ కేం 

శూ ల్లా వొ, 

నాలుగంచులూ తీరు 

నమ్మగ "వెన అంగసావవ 
ర © 

మేర్చ్పడు. 

డర అమ్మాయి నాలుగంచులూ తీరి నవ 

యావనంతో విలనిల్లుతు న్నది,” 

నాలు గంటించు 

దండించు, తన్ను. 

“నాల గంటి సే నె వ దన్న వాడే చెబు 

కాసు 

తొాదం,ి వా, 

నాలుగందాలా 

అన్ని విధాల, 

“నవ్వు నాలుగ ం జాలా నష్టం” సాం 

“కమాను నవాలుగం చాలా చెజాతడులి 
ce 

వం 

నాలుగయిదు రోజులు 

కొన్ని రోజులు, 

“ఎంతో కాలం ఉండను, 

రోజుల్లో వచ్చేసాను? 

లెకుగావ చదివిన 

ఆంతకు మించిన. 

“ఆతనికంెరు యితనే నాలుగాక 

"లక్కు వ చదివినవాడు. వాని మాటలు 

కుని యితను మోాసవోతా డనడం 

ఆబదం ,”?” వొ, 
య 

నాలుగు ఉతుకులు ఉతుకు 

తన్ను; దండించు. 

“వాడు నాలుగు డతుకులు ఉతికి 

కుంపిందబాడు 4”? నొ 

నాలుగ దు 

చె, 

నాలుగాకు 

శ 
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నాలుగు కాయలు కాయు 

సంతానవతి యస, 

మండు, 

“క, ,.పరసలముల (చొక్కా యుల జూచిన 
థి 

యేని నాలు ₹గేకొ, గాయలు గాయ 

వ చ్చెలువగ ర మున 0 చెట్తువంటి 

పాపమో 1% పంచ. వేం, 1.56 పు. 

“ఆభము శుభము శోభనము నిం పయి 
కడుపును నాలు కాయలు కాచుటు 

నల్వు రలరఎ) వ్యాఖ్యా. చాటు, 

కళవీదో ను వ్యాక యింటిదాని వ నీ కడు 

చూచి 

కాన. 

కడుపు 

పున నాలుగుకాయలు కా సే 

పోదా మని ఉంది తల్లీ 19 

నాలుగు కాలాలపాటు 

-దిళభకాలం. 

“దేవాలయం అంజే నాలుగుకాలాల 

పాటు ఊండ వలసింది. భ(దంగానే 

కటడం వమం-ఏిదిలి 
లు 

నాలుగు గడియల దూరం 

నాలుగు గడియలలో చేరగల 

దూరం, 

కొ 

కాశీయా, పు. లీ. 

నాలుగు చెప్పు 

ఆ కొన్నీ చెవ్వు, 

“తెలిసిన నాలుగూ చెప్పు.) 

నాలుగు దారు అగు 

చూ, నాలుగు దోవ లగు, 

నాలుగు దోవ లగు 

చెడిపోవు, ఛిన్నా భిన్న మగు, 
“ఆ కాపురం నాలుగు దోవ అయి 

ఫోయింది పాపం !?? వా, 

నాలుగు మాట లను 

తిటం, నిందించు, 
6౬ 

“నలుగురూ  నాలుగుమవూట అంటూ 

వుంకే ఏమిటా ఇది? చా, 
నాలుగు మెతుకులు 

అల్పభోజనము, 

“ఆమూతం భోజనాని శ్రే 

యేమిటి ?” అనువట్లా, “వనో 

త్వరగా భోజనం చేసి వస్తాను” 

అనువట్లా దీదిని ఉవఇమోా 

గిసారు, 

“నువ్వు తినే నాలుగు మెతుకలకూ వంట 
చేచుకోచాల నా నాయనా [” వొ, 

“బం టికి "వెళ్లి “నాలునస మెచోకలు తిని 

తణంలో వచ్చేసాను.” 

నాలుగురాళ్లు వేస్తే ఏదో ఒక 

రాయి తగులక పోదు 

నాలుగు మిథాలుగా (పయ 

తా యెదో ఒక (వయత్నం 

ఫలించక ఐవోదు అనువట్ల ఉవ 

"యాగించే వలుకుబడి, 

“వాడు ఖాళీ ఉం దని తెలిసిన ఉద్యో 
గాని కలా దరఖాసు పానేనూ 

ఉంటాడు. నాలుగురాళు జీ సే ఏదో 
జకరాయి తగలక పోతుంచా తని.) 

CRE 

CE 

నాలుగురాళ్లు సంపాయించు 

ఎంతో కొంత ధనము నంపా 

దించు, 

“ఏదో ఆవసపడి నాలుగు రాళ్లు నంపొ 

తక కాస్ తరువాత ఎవరు 

పలకరిసారు ల్ల వా, 
PE 
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నాలుగూ దులుపు 

నాలుగు మాటలూ అను, 

మాటా, 2న్, 

నాలుగూ పెట్టి పంపు 

చీకొటి వంపించు, 

క ఆయన 'దగ్గరికి వెల్లి ని పి మాట 

అన్నా వంళకు నాలుగూ "పెట్టి పంపు 

సాడు.) పస 

నాల్య_కు నరము లేదు 
మూట నిలుకడ ేదు, 

6కట్రపలాషమిం-దితి నీదునాల్క్మ క నరం 

చావంతయుుకా కే దొకో,ి? 

గీర, లేకా. 19. 

నాలుక వచ్చునషప్పూ డల్లా 
అడ అను చననానకయ్యు య 

నాల్క- అని కూడా రా 

వచ్చును, 

నాలా తడి లేక 

నో *చెండిపోయి, 

“శరీర మవశంబుగా నాల్క నట తడి 

తేక.’ 

మౌనవతెయులం వెజరనగు మూన్ యనల, 

నామతీర్థ బారి నాల్నాడు చేసిన, 

యతిెివ6 “గాంచి పముడది తా తుం 

డగుచు. 

వరాహా. 4.61. 

నాల్నాళ్ళ జలక మాడు 

బు తు స్నానం చే యు, 

ముక్సైనాక నాల్నాళ్ళ స్నానం 
ఉనా 

చేయు. 

“౯సవితృం డుదయింక నాల్చాళ్ళ జలక్ 

మూడి చూడ కచ్వారిం బుంరుహై ని 

కావ్, న 

మ కే మందు ? 

నా తల[ వాత యిట్లా ఉందె 

అనుట, 

జూు కాని జీ 

కనా (వాత క మందు 2? 

వర, రా, చౌ పు. 79. పం, 14. 

నాలాగ తాటిపట్టా? 

అనత్య మాడువట్ల అధితే. 
పిస్తూ అనుమాాటు, 

గుం6టూ వూర, పు, 188. 

భూ, నాలుకా తాటిపట్టా * 

నాల్నాాడు చేయు 

బుతుస్నానం చేయు, 

నాలుగవ నాడు స్నానం. 

చేసారు గనుక... 
చ 

““కలితకీ ర్రిళాలి కళ్యపుం డొకనాండు, 

పల, పుం నీతి, 

నాశపఅచు 

రామా. 6.97. 

నా సాక్షిగా 

(వమా ణపూర్వక౦గా 

అనుట. 

“నా సాక్షి-గా “నీను వపాపమూ ఎటు 

గనుల CER” 

చూ. చేనుని సాతీ-గా. 

'నాసికపై తర్జని యునుచు 

ఆ శ్చ ర్వ సూచకముగా 

ముక్కు_మోాద (వేలు వేసి 

మా. ఆశ్చర్యవడు, 
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“కటిన బని చాసీకం దర్భని, యుంని-చి 

కడు కిరంబు (దెప్పి యోూపహఃో ! -చితం, 

క్యు వాం'స. 2.25్రి, 

చూ. ముక్కు_మోద వేలు చేసికొను, 

నాసిరకం 

తగసరకం. 
ళు 

39 
HP? 

కొత, 16... 

(నా) సొమ్ము తినుటకు రత! 

రెవ్యరు ? 

సామాన్యంగా అధికారం నా 

దనుకొౌనేవారు ఇతరులను 

అధి మేపి స్తూ అనేమాట, 

నేటికీ వినబడుతుంది, 

“నాయి లిడి నాకాంపురు మోయెడ 
య 

నా సామ్ము దినుట కెవ్వరు మో ళఠౌారా 

యంచు... శుక, లీ.847. 

నాసి యను 
అవాామ 

లే దను, 

కళనా నీ యన నౌల రందునం గల 

నిపుల్ ౨? విప. 1.65. 

నాహాదీగడలు 

వాద్యవిశేవము. 

ఊ. వారి, 4.118. 

నింగితో రాయు 

లు త్తయిన, 

కాశీ, 8.108, 

నింగి పడు 

చికత వడు, 

(సూర్యాదులు) అ_స్తమించు 

ఆని వావిళ్ళ, మః 
ర్ 

“నీత న టుపేషు సేసనీ 
cn? 

మిన్న క 

యున్మి_, నభిలభూతములకు నధిపు 

బట్ట పగల నింగిపడియె నా 

సేనారు జోంధభకార మడల నపుడు 

కప్రులు,?”? 

భాస్క_.. రా, యు, 24, 

నింగి ముటు 
6 

ఆ-కాశ వుంటు, 

“ఆరుల్ నింగి ముటుం౫.”'? 
ఉట 

శాం మా, 2,ర5డ4, 

నింగులు నాకు 

ఆకన మంటు. 

నిండ బడు 

వ్యాపించు, 

“నిన్నం బెక్కు_. లగుచు నెక్కు_ డం 

జూచిన, నడచువారు నడువ గడంగు 
వారు విడియువారు మణియు వి జెతు 

వారు నె, "నేల యానినటు నిండం 

బడిరి.?) - 

భాస్కు_. రా, యు. 2584, 

నిండారు 

నిం డయిన, 

“నింణారు కల్క్కు_ పన్నీటితుంపురు 

లయొ్యొ ౨” విప, 8.40. 

నిండినయిలు 
C౧ 

వస్తునంతతితో, మనుష్య 
లతో నిండుగా ఆన్న యిల్లు, 

నలిన యింట్లో అలాంటి 

అవలతుణపుమాట లనకుి 

అని వాడుక్, 

పండి. పురా. (పథమ, 4.94. 
యా, నిం డీనిల్లు, 



నిండి.._._సిండు 

నిండి నింపులు వారు. 

వొంగి పొరలు, 

రాధా, 4.108, 

నిండిసిలు 
దం 

hs DE న ల లున్నయిబ్లు, 
co లాం 

నవ్చుద్గ "వెంనయిలు, 
య రూ Cn 

వాడుక లో... ఎ వరి నైనా 

అశుభంగా మాట్లాడిన మూడు 

“ముండు యింట్లో అ "ీం 

నమూలటులు రా ఆంటారు, 

౨, జన మున్నయిల్లు. 

““నిండినింటిలోన నీ కేల ఫితిల్ల ౨?" 

హాం'సు, 4.287, 

నిండుకడవరితి నుండు 

వివితముగా, సె య దిగా 
య 
డఊండు. 

నిండుక డవభలో 

కదు, 

““నిండుకడవరీతి నుండు చెపుడును 

గం,ఫీరతకుం గలంక దేర నీక...” 

కళా, 4.185. 

సర తెణ 

నిండుకుండ 

గభీరుడు. 

“వాడు నిండుకుండ. 

కలత పడేరకం కాదు, 

నిండుకొను 

1. తనిసి చెందు. 

“సి శ్రీల లివి యని నిండుకుండే నేను.) 

ఆళ్ల, నం. 11.286. 

వాటికీ వీటికీ 

CE 
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లాలు - 

అ ను గాల ఆహ అ అప న మందాన మ ద హా స్త 

చుండు... నిండు 

౨, ఖాళీ అగు. 

ఇంట్లో బియ్యం నిండుకున్న 8జి. జజా 

రుకు వళి అజేచాలిఎ వా, 

ద వ్యాపించు. 

66 వేతక నాయాత శీతవిభూతి, నిక 

రంజు నెమ్మెన నిండుకొ నంగ్క 

రుదు డ-దళ సులలాడు రౌ దము 

గను, దళా,. తి,.52, 

4. ఆతిశయించు, 

““ండియ జల న మడిలో నిండుకొనిన 
ag) 

కీత్రి,?? శేష. 2, 
శర, 

: నిండుకొలు వగు 

నభ తీరు, 
కుక, 2.4. 

నిండుదొర 

ధీరుడు, 

“మండిపడి వినితల గ్కొట్రుం డటు గొని 

బోయి నావుడు£ా రావణుతో, నిండు 

దొర తదనుజుం డన, ఘుండు విఖీవ. 

ణుండు వలికం గోప వముడంగన్ ఎ)” 

రామా, 6.287. 

నిండుమనిషి 

గర్భిణి, 

కొన్ని వర్తాలలో వితివిగా 

ఉవయు క్ల మయ్యే వలుకు 

బడి, 

“మున్న నే మూ కోడలు నిండునునిషి, 

ఆయిండి, కాస్త మం-దిడినం చూడండి 

స్వామి ! పుట్టింటికి పంపించాలి 

CR 



నిండు... నిక, 

నిండువన్నాలు 

వ్రు భేదము. 
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నిండువెన్నెల 

వండు వెన్నెల 

కకణిందుంథు వారుమాలి 

"పెద్ద య, నెతంబు నిండువన్నెలలు 

నిం దుండు. 

నిక్కము చేయు 

నిక్క-__-నిక్కీ. 

దృఢ పలుచు, 

“లక్క వలకు రవి యిలకళ్ళ (బూని క్కు 

భరం పబెక్కు_ ననుచు చెలియ (ది 

వాచక, నిక్కము చేసీన తెజంసనం 

గొకాు_కో_రుతులం గోడి కాయం 

టొడంగాన్ ౨” వరాహా, 4.164. 

నిక్క.ల యగు 

నిజ మగు, 

కకరకటు కల యిట్లు నిక్కు_అ యగ్గుాని 

యనుచు... మారం, 1.268, 

' నిక్క_వుడు 

నిప్కూ- వట్యం - కవ్రుడు లేమి. 

ఆం. ఛా. (ప. 188, 

నికాగైాక 

“గాయి? ఊఉ. పారి, 2.161 

నిండుసున్న 

“క“మాయనవనంట్రొ నిలంతుక్లలం ముజ 

గంబున నిండునున్న ఎ" లం 1.68. 

యూ, గుండుసున్న 

నింద వచ్చు 

సింద కలుగు, 

“స్కీ కిట ఘటియింతు హత్య తను 
వటికి "సేంటికి నింద వ-చ్చినక£ 4”) 

వాం'నం, 8.240. 

నింపారు 
చూ, నినుపారు, 

నిక్య-చ్చి చెయు 

బాకీకి నిర్బంధము చేయు, 
66ర్చాలక్రీ ఈరోజే ఘెసల్ చేయా లని 

నిక్కచ్చి చేస్తున్నా ఊతఉతనులి వౌ 

నిక్కాపుటాలు 

ధర్మవత్ని, 

విజూ. (పా, 107. 
చ ల 

సిక ్ క-వాడుచు 

నిరూరుగా నిలబడు, 

“వం(|టుకలు నిక్క పొడుచు 

కొన్నవి.? CRE 

వేడి, ఉవము, 
f=) 

నికి. చూచు 

డ ఇ ఐటి నా అడ్డంగా ఉన్న మ్రాడు 

కూ ఆ తొంగి చూచు, 

పెకి తల “వెట్టి రాను, 

“ముంగిఠు జననితో ముచ్చట లాడం౫, 

నికి». చూ చితి జువోా అబుమ్కు_లాడి.? 

సుక, 8.496, 

6 __ .ఏంగుతణి నిక్కి కనుంగొనిఎ? 

పాణి, 2.105, 

నిక్కీ సీల్లీ 
ఆలన్యంగా, అవనర మన్న 

నంగతిని గు_ర్హించకుండా, 

“వాడు నిక్కీ నీల్లీ వచ్చేసరికి పుణ్య 

కాలం కాసా చాటి పోతుంది?” చా, 
అవి 



“ఆంత నొక్క నిక్కు లా6 డి య 

చృక్క.6దనాలకుప్పు కి టనిరె,?? వనికి మాలిన వాడు. 
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నిక్కు సిలు “'చాచినజూరికి తెలు నుంది 
ra Pee | 

గర్వము, జం. , డాపుడు” అనుట. 

కకవాడికి నిక్కు. నీల్లు ఎకుు_వ4ి? వాం “ఆరయ నికేప ముం-నయటి చాక 

నిక్కూటోతు తెలియవలెం గాక యొుకరికిం చెలియ. 

' దగనె ల? శుక, 1,589. 
గర్విఫ్టై. 

ద శ, ర. | నిక్నేషము గనిన దరిదునివలె 
| 

నిక్కూలబండి అత్యంతనంతోపంతో, 
| = గర్విష్టి. వన్ని ధి గన్న చేదవలె, 

కుక్కు. £0. | “ఆతడు ని,చేపము. గనిన దరిధుని, 
నిక్కు-లాడి యేసున ముద మంది దాని కి ట్లని 

మిటుకులాడి, | పలికెజ వాంస. 2.46. 
చూ. సపెపని గన్న "పేదవలె, 

కాన సౌందర్య గర్వం గలదె. | వ ప Ps 
జో | నికేపరాయడు 

కాళిందీ. 6.27. 

నికేపంగా 

వోయిగా, సుఖంగా. 

“డాని కేం? నికేపంగా ఉఊందిలి వా, 

నికేపంలాం౦టి 

అమరాల్య మయిన, హు 

యిన, 

““నిశేపంలాంటి సంబంభం "తెచ్చే 

భారం నాది. నీ కొడుకును ఊ అని 

పించేభారం న్ ది 

నికేప ముంచినయట్టి వారె 
తెలియ వలె గాక యొకరిక్ 

తెలియ దగున 

గామి 

న. 

ఆదు డా అదా అంరనుకగాచానారాడాడా వనాల లా. 

ఎవరు చేసినవని వారికే తెలి. 

యును, ఇతరుల "కెట్లు తెలి 

యును * అనువట్ల దీనిని ఉవ ' రులు... ముదలూాగా వల్యలం భరించు 

we 

“వాడు. వటి నితేపరాయడు, 
మాట లెందుకు నమ్ము తావు క 

నిగనిగ 

కాంతి, 

“చుక్కల నిగనిగ సారం, 2.228, 

నిగసిగని 

తళతళ మను. 

నాని 

వొ 

పాంనశు, 2.49, 

నిగనిగలు గులుకు 

విినవిున లాడు, 

నిగనిగలు గులుకకొపూను, సాగసనుం 

డాలికనులు దాని సా యై పర ౭గుక. 

వాంచ. 1.60. 

నిగమగోచరులు 

ఒక రక మైనబట్రలు. 

““నిండువెన్ని లు మంచి నిగమన్గో శ 

ముదిత లప్రుడు.ి? ప్రబంధ, ల 



నిగి_నిగ్గు 266 నిగు_ని-చ గ 

| 

నిగిడికొను నిగ్గులాడి 

జ త్రేగు లా వగు, . సౌందర్యవతి, 

కాళింది, 6.15, 
సిలుగు ఇత్యాది ఛాయలలో, 

“క ండంబులు గడ-చిపి మని, గుండి 

యలు నిగిడికొనుచుం జనిరి,”” 

జార, 2.27, 

నిగులు చలు 
On ఛం 

కాంతితో వికసించు. 
““మలయు చెక్కుల నవ్వుల నవ్వు 

మకరకుండలముల, నలర నిణగులు -చలే 
“తడవుకొను అని Fi యాతడు.) తాళ్ల, సం, i. పు. 8 

వాడుక లోనూ ఆన్న మాట (వకాళించ, 
యిది, Ml క్షైచంధికల నిగ్గులు 

న ఫూ వగునట్లు, తద్వారా 

అదా పస మమ ను 

తంకలాంణవము, విదుగునటు, వరి లునటు - రో 
క్ లం ఢా ప “తిరు వంకెళకుళు కా౭ంగిటం గనాడి, లలి 

యు, తాంగి నిచ్చకల్యాణంబు నోమె.? 
“నే వేసినయగ్ని భంగి నిగుడం తాళం సః 124127, 

జేయు క.” నిచ్చకల్యాణీ 

శార, ఉద్యో. 2.248. 

“నిజకీతలచ్బాయ నిగుకం జేయ” నిత్యక ల్వాణముగా భరత్: 

పారి, 5.52, | “ఒట్లి నిచ్చకల్యాణి కావోేకము.?” 
తాళ్ల, సం. 10.24. 

నిగుడుదెంచు నిచ్చచావు 

Hes నిత్వమరణం. 
రామా. 8.207. వ 

విను దుర్యోభనదుళ్ళాసనులం 

నిగ్గ తీయు బలికి...... నిచ్చచావుగ నప్పా, వని 
నిలపసి ఆడుగు, యలం౭చు,?”? భార, శల్య. 1,82, 

కొత్త, 278, నిచ్చ నిచ్చలు 

నిగుల్ దేజు నదా, ఎల్ల వుడు, (వతిరోజూ., 

య జీ తారా. శకాం. 47. 

బన్ను త్ల = “నిచ్చ నిచ్చ వడ్డి నిల “నెల వడ్డి" డం 

66 కొంబసు పునిగ్లుల్ దేబు కాపీనబం,భ బాటువడ్డ వడ్డి పేని వడ్డి, యనంగ 

నమున్ ఎ నాల్లు తేజంగు అయ్య. 39 

విప l.70 త వ్యవ, 66, 
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నిచ్చెనపంజూు నిట్టక నిలుచు 
ని కేణిక గా ఉన్న దీవవం డి. నిటారుగా నిలుచు, 

పాంస. లె.2రె. “ఇలు కాలి కూల నిట్రకంనిలిచిన 

నిజమరి  న్నిటాడువోలె.? 
నత్న్వశీలి రామా, 8.182. 

లి భోజ, 6.56, ' నిట్టక నిలువున 

నిజము చేయు గగన 
నిరూపించు; (వమాణం చేయు. 

66 పాతికూల్య ౦ బాక పట్టున 

ననుచు నిడి చాకు నిజము చేసినది...” 

(పభొ, 4.80. 

నిజము నిలకడమీద తెలుస్తుంది 

అనవసరంగా ఎవ రనా అవ 

వాదు వేసినషహ్వడు అను 

మాలు, 

నిజము నిష్టరము 

నత్య మెవ్వూడూ కళోరముగా 
ఉండును అనుటు, 

“వా క్రవ్వంగ నిజము నిహ్హర “మెం 

దున్ +”? కళా. 8.286, 

ఇది వాడుక లో- “నిజ 

మాడి తే నిష్టూరం, 

నిజము పట్టు 

నత్య యమని నము. 

కశఆ౫మముల్ ఉపురాణణముల్ , (పత్యయ 

మయ్యె నే నిజము పెద రింతియ కాక 

యేమి ల”) కానీ, 6,257. 

నిజాలకు 

వా సవసితితో చరాడగా, 
అనాలే యి 

వినవలె చసతండు,?? 

విజయ, 2.187. 

కళల నిజాలకు సనా 

i 
జేయ | 

నవిలబడెనది సిలజడెనట్లు గా 

అనులు, 

““నిట్లక నిల్వునం గల౭గి న తయుం౫గం 

బున బాప్పువూరముల్ , దొట్టుంగ.. 9? 

భోజ, 3౩.66. 

నిట్ట(గమ్ము 

ఉవ్వాంగు, 

క“జూమల నగుమాముం  జందుదుపాడు 

స్రన, రాగాంబుథులు నిట్ల(గమ్ము 

ననుట)? నృనీం. 2.50. 

నిట్టత్ లకు 

నై కుబుకు, 

“న మి త్రక ప్రళయ మెన, నింగిపె నిట్ల 
తోలుకు మున్నీటిలోనం * గూళి 
భూ తాళి.) భా౫, 8.717. 

నిట దొటు 
డు డం 

చెలి ఏదియు, 
లా 

పద్మ. 0౮.281. 

నిట్ల(దోచు 
కప 

ఈబపాంగు, 

““దుగాంబునిధి నిట్ల(దోచనో యని 

శమ, బాన్నుగా వారి నీటం బన 

భింపి? కఈవరా, 8, 118. 

నిట నిలుచు 
రె 
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““మేదినిభర మిబ్బృంగి మిన్ను ముట్లు, నిట్ట సిట్లలు (దోయు 
నిలుచుండి చూచె నిర్నిమిషపదృష్టి ఎరికి 

ఉం | 
కాశీ. 1.119. . 

నిట్టనిలువున తల కొట్టించుకొను 

బా౫రుబో తగు. 

వశ్చివమూం[ధంలో ఎక్కువ 

అలవాటులో ఉన న వలుక 

బడి, 

“వాడు మదీ మితిమోరి పోయాడు. నిట 

నిలువున తేల కొ ట్రించుకొ 6టాడు.?? బొ 

నిట్టపాటలు. 
అశాశతములు, తులాభంగు 

రములు - వ్యు త్స త్తి విణా 

రము. 

“కపేళ్గునుం జెంప్రులు..., జలబుద్భుదం 

జలతరంగ ము బులు ఇకార దా ములు, 

లిం, దచాపముల్ నిట్ల,పాటలు...?? 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పు, 418. 

దూ. జలబుద్భ్బుదములు, 

నిట్ట పాొడుదు 

పాంగు, 

కకణితుటుం బటు సాలక నిట వొడిచి, 
36 వీ, 

మున్నీరు దన్ని నిలిచిన? 
భాగ. 6.221. 

నిటరాడు 
౮్రై 

ని టాడు, 

నిట్లలు (దోచు 
(se) 

ఉవ్వొంగు, 

ది  కగయు, 
షం 

““నిటులు |దధోచుచు నెలలు కలమోర, 

"లెలను బిగి యొక్కి. దోీర్పుడంగ,ి) 
బాణ 

భార, వరా, 1.245, 

అతిశయించు, 

“ఆ రమణీలలాము హృదంయయంబున సత 

వేడుక్లు నిట్లలు (దోసెడు చాలు 

గన్నులకాా చారణ లేక (కోలె జన 

వల్లభ నుందరు మేని చలముజా.?? 

కేయూ, 4.5, 

నిట్టలు పొడుచు 
చూ, నిట్లపాడుచు, 

నిట్టుపవాసము 

స్మిటువవానము, శుప్మో_ వ 

వానము, 

కళవారక నిటుపవా-"స మున్నా ళు లం? 

ఈ5ండితా, (పథ, వాద, పు, 601, 

“నిట్టుపబాస మేన్రినము లుందడదంగ,.4)ి 

బస, 4.185. 

యా, నిట్టుపా'ససము, 

నిట్టుపాసము 

“నిన్న కినుండి యేమ నిఅఖునీగి యు 

నుంటిమి నిట్టుపా'సముల్ ౫ 

కాకీ, 7.179% 

రూ. నిట్టుపవా'సము, 

నిట్టూర్చు లిచ్చు 

నిల్టుార్పు, 

దా, 2,860, 

ని|టపాటు 

నిలుచుట, నిక్కి. నిలుచుట 

ని|టపాడు 

నిక్కు. నిలుచు, 

నిటపొడుచు 
నిటుపాడు చు, 

I) 
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ని(టాడువలె నిలుచుండు 

కదలక మెదలక నిలుచుండు, 

నిటాయి, నిలునురాయి, 

వతముమాను నిలుపుట క 

నాటినరాయి తేక కొయ్య. 

“నిట్రరాడునుబోలె నిలుచుండువానిఎ) 

గౌర. వారి. ద్వి. 1674. 

న్మిటుపాసము 

5:ుటువవానవు , 

““సతతంబు నిటుపాసము లతో 

నత్యు[గ,తపము6 గాదిం చుచు 

మాడ”? వరావా, "7.5, 

వాల్మీకి. 2.180, 

దాన 

యూ నిట్టుపవా'సము, నిటు పొనము, ॥ 

అం 

నిడుచను 

నాగు, 

“వడి నాడు గఆఅ-ఛచి వలజకేల్ , నిడు 

చన గనయమునం బెనంచి నీలి బలం 

బజేర్పడ...*) భార, ఆది, 7,175, 

నిడుదనిదుర 

ద్ నిద, మరణం. 
యం 

““కాకంబులు నజఅవంగ నిడుదనిదుర, 

నొలసీ తెలుప దికు మౌరలి యు న్నాండు 

గజం? భార. ఆశ, 2.162. 

నిడుపు లేక చ్నితము షవాయ 
గల 

అసాధ్య కార్యము తొ న ర్చ 

గల సెజుజాణ అనుటు, 

రవం తేక చితం (వాయ 

గలగడం అసాధ్యం కదా, 

కుమా, 64,185, 

. నిడుబాట 

పెద్ద బాట, “రాచ బాట, 

కళల [దరి యాకసమున నిడుచాటు నట 

ప్యూజందము రమ్ము జలధిం జబదల 

ననిన,’ భార, కర్మ, 2.68, 

నిడుమునుగు 

నిండుముసనుగు, 

““కాళ్ళు కుప్పు వడంగ6 గదలం జాలక 

యక, నిడు మసనుం గిడి శయనించు 

చెలువ,” దొ, 4.45. 

నిడువాలు 

హాం నః 
(0 త్న! 

నిడువెం (శుక 

రోమాం-చము. 

ఉత్త, హరి, 6.78. 

మలం లుటి (డుక చెటు 
ఠం 

పులకించు, 

' ““కిరవిరవోయి మేను నిడు వె; (శుక 

న గంప మెొం చెలం 

“భార, భ్ష్మ, 1.181. 

ని తె పెండి కొడుకు 
వ రా 

ఎల్ల వాడూ చెండ్లికొడు కే. 

రో 8.18. 

నిత్యకల్యాణము పచ్చతోరణ 
ముగా 

అనవరత శు భసౌాభాగ్యాలతో 

వరి లూ, 

““( పోలు మిగులకా గనువిం దొెనరించి 

నిత్యక,ల్యాణము ప-చ్చతోరణము చె 

జను లఅందణు నుల నిల్డ6ాగాకొలి” 

౧. విజ 1.88, 
దశా, 1.2, 



నిత్య... నిదు 270 నిదు....నిదు 
లు 

నిత్యకొ త్తలు | నిదుర పుచ్చు 
నిత్యనూత నములు, నిద పోవునట్లు చేయు. 

“కతిత్రో ఈచేపహాూములే నిత్వకొ తలంటి శుక, 1.149. 
తర గో104. శకి పిల్లలను ట్ర వస్తా నుండమ్మా, 9? 

య | వా, 

పడి స . తో 
రోజూ వ ర్పాటు (వ pn: ల్ ఎవ్వుడూ. ని(దించే వాడు- 

౨ గా ఇవ్వవలననది. దిన భఖ §° త ద్వా రా సోమరి బద 

వంటల; కనుడు కూడ, ష్ 
కకుంారి నగరమున నిత్నపడి వేడుకొని , హై Hdd 

వేగ రమ్ము.” బస, 8.48... హ్ సస 
గ. ' నిదుర మ 

నిదాననుడు 
నమో ని|దెంచు, 

నిబ్బర మనవాడు, తొందర “కడం (దిమ టే (శ్రమ -వెంందినాదరు 

వడువాడు కాడు, -గాంబోలును బోదునా నిదుర పోయొ 

“ఆతను చాలా నిదానస్తుడు. ఎవరో 

చెప్పే కోప్పడ తొ డా 93 

నిదురకు నియ్యకొను 

నంగ మమునకు నమ్ముతించు. 

శకళన్సిదుర గ్ర నియ్యకొనుచు.?? 

నీంహా. 4.286, 

నిదుర కమ్ముకొని వచ్చు 

నిదుర ముంచుకొసి వచ్చు. 

కకక్షని కనుదమ్ములకా నిదుర (గమ్ముక 

రొ నిలు పేరి... 

కాక 

శుక, 1,826. 

నిదుర తెలియు 

తులుకొదను, 

“సాంభ్యరాగలవారి సామి రంజిత 

ము న తిరిగ మింట నిగుర తెలినినట్రి, 

యిందిరాదిపతికి చెత్తుకర్చూరనీ, రాజ 

నంబు లన శరద్ భునములు. ర 

ఆము. 4.189. 
PIPER ETT ERE తపప 

దేరే యని? కళా, 4.109, 

రూ. నిదుర వోవు. 

నిదురమంపు 

నిదమబ్బు, 

“నిదురమంపునం బుక్కిట నిలచి 

"మేలు, రాంచి? పారి, 2.64. 

నిదుర చాపు 

ని|దెంచు. 

“నిదుర  వోవంగ వచ్చి నా యొదుర 

నిల్చి? నిరంక, 1.12. 

నిద్దుర కాచు 

జాగరణము చేయు, నిద 

వోక యుండు, 

““అద్దమౌశేయి దాయకం బొల మౌారనీ 

మారశిలీముఖావాతికా, నిద్దుర గాచి 

యున్నమగనికా ఎ) పాండు. 8.71, 

నిద్దుర గాను 

నిదెంచు, 
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నిద్దుర పుచ్చు నిద పట్టదు 

నిద పుచ్చు, ఏదో ఒకవని చెణ చేరేవరకూ 
హక free శాంతి కలుగదు అనువట్ల 

నిద్దుర తు ఉఆఉవయోగించే వలుకుబడి. 
శరం! 

wo ప. "ఎ కా నను వినిల జంపవలె నప్పుడ 

నిదుర పటల€ాగా వలెజొలి 
నిద్దుర పోవు ష్. "జీవీ, 4.515, 

సద వోవు, “ఆనుకున్న ేదో అయితే -గానీ వానికి 

“వ్యాణీవిభుం డిప్ప మై మజచి నిద్దుర నిద పట్టదు.” వా, 
వోవలగ చి...) దశా, 1.275. ఉగ (6 జూ Ci నిిదపోతు 

నిద్రకు వచ్చు భల్లా. 2.88 పు, 
నిద వోవుదశకు వచ్చు. చూ. నిదురపోతు, 

“ఏమిెటు! అట్లా యేడుస్తూంది, ని్శ్మిదకు నిద పోవు 

వచ్చిం చేప 2? ఊయ్యా ల్లో వయ్య?” | U 

> Fr ని|దెంచు. 

సిద చెందు ' న్మిదమంపు 

ని దెంచు. _ నిదవుత్తు, 
భద అజం న 

సుతుని ఆ చంది కన్నులో “తెలిబూాలు  గలజడాలు గలసోగకను 
రుకాన్చాం. న! 5 క 

కుత ర కందు. = గ నల లర రం 
జూచి, సుక. 1,815. 

నిద జందు 1 చూ, నిదురమంపు. 

1. (వమా_త్త మగు, ' న్నిదమబ్బు 

వాల! ద 4 |  నిద్రమంవరము, 
త . * | 

పర ద చెందు, ' ““సొనపొన. నిదమబ్బునం  _బఫుల్త 

EE మూానాతాపమున లంపటతో. జని...” 

ల్క-ను. హాం'స, 5.81, 

నీరజేత్నణుం డవ్వేళ Las | “నిదమబ్బులో వాడు నేలమీదనే 
పూ గ న 4 | 

పడుకు న్నాడు. చా, 

నిద "దేజు 

మేల్కొ.ను. ని్మదమొగం 

“నిభ బేతెడు నేేతనీరజములు.”” "అఆలివిగలవాడు కా డనుటు, 

కా. మా, 1.47. | మాటా. 99, 
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సిద సుఖ మెజుగదు 

నిద వచ్చినప్పుడు శయ్యా 

సుఖం అవసరం లే దనుట, 

“ఆకలి కచ యొజఆగదు, 

మెఆగదులి 

నిద సేయు 
1. ని| దించు, 

“నన్ను బరాభవించి 'సదనంబునకుం 

జని కీచకుండు ము, న్నున్న తెఅంగు 

దప్పక సుఖోచితళయ్యను నిద నేయ 

నీ, కన్ను మెొంగుడ్నునూఅట కు 6 గారణ 

మెయ్యది భీమసేన.’ 
భార, విరా, 2.166. 

నిదాహారములు లేక 

నిద సుఖి 

సా, 

తచేకపీతతో, 
కళన్సిదుదయు(6 గూడు బో6 జదివి నే 

నిటం గన్నది యేమి *ి?” ఆము, 6.తెర్. 

“అతడు ని(దాహా రాలు లేకుండా పని 

చేస్తు న్నాడు” వా, 

నిన్న కుప్పు, క. డాళ్ళు 

కుప్పు  వేయగనే ధాన్యం 

ఇంటికి వచ్చునా! 

కార్యానికి, పులి తానికి మభ్య 

వ్యవధి ఉంటుంది, అలా 

బ్రక్క_డ కనిపించే ?___అని 

చెవువట ఉవయోగించేే 
aa) 

పలుకుబడి, 

“నిన్న కుప్పయు నం డాళ్లు నెలత 

తాను, కోరి నామో౭దం జేసినా కారు 

చారు, ముక్కు పచ్చలు మానక మును పె 

బిరుదు, "పెచ్చుక "నెదిర్చి కాట్లాడ వచ్చి 
నటుల ఢి) 1 రాధి. 85,8, 

ft 

నిన్న గాక మొన్న 

ఇటీవల, 

“నిన్న గాక మున్న వచ్చింది. అప్పుడే 
ఇంటివీగాలు స్వాధీనం చేసుకుం ది, 

గడుసుపిల్తే [99 క 

సిన్న జరిగినట్టుగా 

త్రటీవల జరిగినట్టుగా, 
కలై ప్ప జే ఇరవయే శ్ళయింది నాన్న 

పోయి, నిన్న జరిగినట్లుగా వుంది పాప 

పెండీ, ఆరో జూయన ఆనంద౦లి వా, 

స్ట చూ. నిన్న మొన్న లాగ, 

నిన్న నేటనె 

ఇటీవలనే, 

పాండు, 5.285, 

నిన్న మొన్నట్వాడు 

చిన్నవాడు, 

“నిన్న మున్న టివాడవు నంయడు 

చూడ, “నీడ చేక్చితి వీ మాట లీవు 

కృష్ణ? రాధా. 1.14, 

నిన్నమొన్న లాగ 

ఇటీవల జరిగినట్లు. 

“వాడు పోయి రెండేం డ్రయిం దాక 

నిన్న మున్నలా గా ఊంది.?? కాం 

సిన్న వలె మొన్న వలె 

అనుట , 

సిన్న మొన్న వలె 

నరికొ త్తగా, 

“దానాెనేకప  మేంగుచంచీ శివు 

మో6ందన్ నిన్న మున్నంబలెన్, నానా 

రత్నము లుండం జూచి? 

శా. మా, 2.120, 
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“కకఆదటి జరిగి పదేండ్లు ఆయినా నిన్నా 

మొన్నా జరిగినట్టు ఆంది వొ, 

రూ. నిన్న మొన్నలాగ. 

నిన్నా ? మొన్నా ల 

అబేం ఇటీవలిడా ? 

“కాలం మూట! 

నిన్నా మున్నా ౪ అప్పు జే ఆయిచడే 

UD) 0 

ళ్ళయింది వాని కిచ్చి. ఇంకా యి సా ణా 

జ డబ్బు రి 

ని న్నాజణుగమె? 

స్ విలాంటివాడ వని మూక 

తెలును అ న్న్న థావాన్న్ని 

సూచించే వలుకుబడి. 

కళర్చమ్చు “బాలా అసాధ్య డివి, ని 

న్నెిఅగం గనకనా €? 

నిపషచృ్చరము 

కాక. 

వె, 

శూన్యము; దారి(ద్యుం;, 
నివ్వు జెద లంటునా ? 

దినము, 

1 

“(బ్రోోధ మల్స్పంబు గర్వ మభ్యున్న 

తంబు శాంతి నిష్ప-చచ్చరంబు మచ్చ 

రము ఘనము కూపమండూకములు 

పోలెం గొంచె మెటేంగి పండితమ్మను 

లనవైతండికలకు.?? శీము. 1.18. 

“ఏమి సేయుదు నెక్కు_డి కేంసవాండ, 

థనము నిపష్పచ్చర౦బు విద్య యు 

హుుళ క్కి?" 

కాళీ, 4.111; 5.802. 

కకసూణఅకుని చందమున స్ఆ తొల 

చూపు, పాండ వేయుని పెం డార్చి 

(దావ్యాణుండ్పు పలికె నిష్ప-చచ్చరం టెన 

భాహణముల.?? వార, 7.]4. 

“వార్డు యిం ట్లో ఏముంది * నిష్ప 

చరం? వా, 

లట వేరె 

వ 

నిప్పట 
సివూమోాద కాల్సీన అట్టుగా 

ఆరంభ. మై-ఇమ్రూడు "కేవలం 

డూ, 
ము 

ఎర 
నిప్పటి, 

కపుజంధథ. 112, 

నిప్పన్తు 
నిటుపానము. 

“ఆహా యాహారము, దొరకదు నిప్పసు 
లుండుదుమె ని (మోలక్ ల” 

వేం. భం, 1.495, 

చెద లఅంటునా ? 

అవ విత మైంనడాసికి మెల 

యంట చనుటు. 

ఊఊ. హారి. 5.90, 

నిప్పుకు 

విత మైన వానిని ఏమో 

ఏఏ చేయ జాల వనుట, 

““పదతేలంబులు -గాజావాణివు నిప్పుల 

జద లంటుెనే”? 

గం వర్మ ద్వితీ. పం, 1831.82. 

“ఏరయుడ భయ మెలుంగరు డ్కాసే 

యాధిపరతీతులు సతీ జగతిజనులొ 
మోయింట నీక నవమత్కి చేయుదుచే 

మయొకులు నిప్పుల జెద లంటు నటే !?? 
ఊ, హారి. 5.90. 

రూ. నిప్పుకు చెద లంటునా ్లి 

నిప్పుతో చెలగాటము 

(వమాదకరము, 

“పోలీ సువాళ్ల తో త-గాయిదచా ఎందుకో 
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. విడను అన్నా వంకే సీ నోటిలో పురు 
శ 
| 

| గ] * 1 

నిప్పు (దొక్కిన కోతివలె 

ఒకచోట నిలువక ఎగిెెెగిది 

గంతులు వేనూ, 
చామన 

““నిలుచుచోటను నిలువక నిప్పుల 
(దొక్కు, కోంతిచం దాన. జత రాఖ్య 

కుందు తిరగి) వాంస, తీ.1ర5్ర్. 

అల నిప్పు (దొక్కినట్లు 

ఎగిదివడినా డనుటకు, 

నివ్వు తొక్కగనే బాధతో 
ఎగిదివడుట నజాజం, 

“నిప్పు (దొక్కినయట్లు 

"నేల, దొప్పనంల బడి... 

పండితా, (పథ, పురా, పుట, 418. 

నిహ్సున చెద లంటునా ? 

నెటులి 
ళా లా 

పమ్మితే మెనదాసికి కిల్చీషం 

తగలదు అనువ ట్టు న 

ఆఅంతరుూారు, 

““ఎఏఎస్పాట నిను బొం దు నే తెవు 

ల్నాప్పి % నిష్పునం జెద లంటు నేళి? 

బసవ. 8.60. 

చూ. నిప్పుకు చెద లంటునా* నిప్పు 

చెద లంటునా * 

నిప్పులాంటి మనిషి 

సిష్కు-ళంక మున మనిమ., 
రా 

(స్రీ లవిషయంలో పాతి వత్య 
ద్యోతక మవుతుంది, 

నిహ్వు మనకు అతి వ విత 

మయినది, 

“48 యిలాలం నిష్వులాంటిమనిసఫి.. e 
op 

అ మ టన్ను. 

ద. నా... అ... నాం నన నాకా అటు. చలం భజ వెత జాననస వపా జాా నాలాలు తోనా. వలనను యాలు ల జము 

క. మాకా కా మా 

గులు పద తాయిలిి 

““ఆత నార నిప్పులా ంటిజవాడు, 

బౌ 

అంచం 

గించం దగ్గ అ వినపడ నిసాడాళల్లి? వా 

నిప్పులు కక్కు. 

[కోభాతి కము చాపు, 

“ఆ మాట బిని వాడు ని EA: లు 

కక్కుతూ వచ్చాడు,?? వా, 

పలు కను టో నిప్పులు కన్నుల నుప్పతిల్ల 

కనుల సనివూలు రాలగా, 

ఆతి [కోధముతో ననుట, 

6 _ _ ఆఅప్పురవెరి, 

నుపష్పతిలంగం దప్పక చూచిన,” 

కండి, పర్వ, ద్వితి, 466 ప్ర. 

నిపూలు గన్ను అ 

నిప్పులు వెదజలు 
na) 

తీ వ మయిన, 

66 తెప్పులు వెటుచుం బాలం, నిప్పులు 

జెదంజల్లుబాణనికర ంబుల చే,’ 

రుక్యాం. 8,96, 

నిప్పు లాడి గట్టుకొను 

లు 
రామా, 6.286. 

నిప్పుతో ఒక కాలు, నిటిలో 

ఒక కాలు ఉంచుకొని.... 

విచతయ.ణ కలిగి, 

“నిప్పులో నొక కాలు నీటిలో నొక 

కాలు నుంచికొని యొప్వు6ందపూల విచా 

రించుచుల. గన్న్నవారలంబలె జనుల 6 

గనుల గప్పుకొని.” 

ధర్మజ, 60 ప్ర. 7 వం, 
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నిబద్దిమనిషి 

నత్వ వాది, ఖండిత బాది, 

కప త్ర్తినారప రెడ్డి నిబద్దిమనిషి. ,?? 

-పన్నెటిపాట, 

నిమితికాడు 

1. 3౩ాత కొడు. 

ఆము, 2.95, 

బి: యుద్ద నియు కుడు, 

రావా, 6.]198నీ, 

ఏ, చాణ వొలాజీపి. 

ఆం. కె, ది. 25, 

నిమిష మే డయి తోచు 

కాలము క ప మము మా ద 

గడచు, 

“ఏమి సేయుదు దాం "సవ 

దనకు ళ్లి నిమిష మే డయి తో.చెను 

నిళరజూతు 1)” ఊహా, 2.56, 

రింకలం ' 

అతి కవషముగా, అత్యావెద ' 
sn) 9 

నతో, 

నిమిష మొక క ల్ఫాయుగో 

అతి కష్టముగా, 

నతో. 

బాధలతో కాలము గడచుట 

కష్ట వున్న అంశంపై ఆధార 

కుడ వచ్చిన వలుకుబడి., 

శ“ఆతంత నల యింతి విరహా, 

మతి న్ని మిష ముక్కు._కల్పంబు౫గ...ి? 

కుక. 1.408. 

చూ. దిన మొక యుగ~ము~. 

నిమిష మొక యేుడుగ. 

అత్వా వెద 

(కాంత 

నిమిష మొక యుగముగ, ' 

చేాసిద. కొ ఎ)? 

నిమిషాలమిద 

అతి నీ భుంగా. 

“వానితో ఒకమాట చెప్పా నంకే 
నిమిపాలమాద ఆపని చేనుక్రొని 

వస్తాడు.” వాం 

నిమినిమాలుగా 

ఇంచుమించుగా, కాస్త 

తక్కు. వే అనుట, 

చూ. ముటీముటాలు-గా. 

నిమురుకొను 

1. కమ్ముకొను, 

“రైంమముకో నంబరం బెల్ల నిమురు 

క్రానంగ,"? శరం. 2.241. 

pan తడన్రుకొను, 

“కతిక మాూావం౫ సనితుదుల్ (గోలి 

కడుపు, నిమురుకొం-చు నగ సమంత 

ములం నాడిది.ి?? దా. 2.485. 

నిమ్మకాయవాటము చేయు 

న్పష్యము చేయు, 
౬ 

“కస్ మాటు నిమ్మ, కాయవాటము 

నందక. 86 పు. 

నిమ్మకు ఎజువు వేసినచంద 
మున 

మతింత (పోడి చేసినబ్లు. 
““ఆయత్ను శిశిర కృత్య ంబులు ము టి 

యించుచుండ నిమ్మ కరువు వేసిన 

చందంబున నందు నంతేకంతకుం బరి 

తాపం బగ లం (బతి? 

సారంగ, 2.165, 

““...నిమ్మ కరువు వేసినవితానల గాక 

మితిమిం చగు.? రాధి. 8.80. 

చూ, నిమ్మకు న్స్ రెక్కి_ నట్లు, 

నిమ్మకు న్ రెత్తినట్లు. 



మ లా అంకా నిర నిగా 
థి 

నిమ్మకు వి ఆ. .తనట 
— అ 

నిమ్మ చెట్టుకు పీరు పోసినం తా 

ఆది నవనవ లాడుతూ 

ఉంటుంది, అందుకై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“వాడికి ముందే గరంం, ఆ సభలో 

ఆతల్లి కా స పాగిజేసరికి వాడికి నిమ్మకు 

ని రెత్తినట్టు ఆయింది,?? వా. 

గుట్టుచ వూడుగా అనే అరం 

లోనూ వాడుకలో ఈంది, 

66వ్రాండిక్ ఎంత వచ్చినా ఏమి వచ్చినా 

నిమ్మకు ని ర తెనట్టుగా ఉంటాడు ఎ” 

నాము 

రా. నిమ్మక నీ రెక్క నట్లు, 

నిమ్మపండు నలంచినపవగిదిె 

గట్టిగా, నునాయానంగా, 

వనివముువండును నలిపినట్లు. 

“పత్తి తాల్సి నవడువున నిమ్మపండు 

నలం-దినపగిది,?ి ఈ. హారి. 8.71. 

సిమ్మపండు వెచి రముఅుకు 
రాజా 

వెంటనే వరు గత్తు, 

ఆరంభం 

దన్నసూచనగా మ్ 

వ చేవారు, ఆ పంచాంటో 

మలు గా _త్తినట్లు అనులు , 

66బ్రాశ పల 6 త "వరా సపోక, 

పంతం బడిగిన నిమ్మపండు వెచి యుటి 

కితి నని సరిసరి యన్న)” 

ఉం, హారి. 8.128. 

కందం 

నియోగిముష్టి 

భితుకె. వచ్చినా దర్పము 

తగ్గక యా-చించుట, 

నియోగులు నిక్కు పోవువా 

రన్న ఒక (వతితివై. వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

నిరక్షరకుక్షి 
చదువు లేనివాడు. 

కరాడ్ ఒట్టి నిరతమురకఠకతకి. చాడి 

కవ్వరు పిల్ల “నిస్తారు 239 వా, 

నిరక్షరకుకి 'దామోదరచ్యకవ ర్తి రి 

చూ, నిరకురకకీ.. 

నిరక్షరకుకి వరుపాక్షదీక్షితులు 

చదును రానసివానినిగుజించి 

వ్యంగ్యంగా అనేవూట, 

దీవీతు లని చేరే గానీ 

చదును రా దనుట, 

నిరావనింద 

సీలావనింద ; 

అవవాదు, 

“పినతల్లి వి “జృనుపంగ నో,పీన తల్లివి 

-గాక వచ్చి మలిచిన నయో్య్యో,గనికరము 

"లేక వానిం, గని కరము ని రాపనింద 

గట్రం దగస నే 2? సారం, తి,51, 

నిరూ మధామ మగు 

అనత్య మైన 

ధ్వంన మగు, 

$ రరాహుNలు తొ కి న సాన 

CE మ ర. నియామ 
ధామ మగును.?? ళళి (అప్పు 4” 69, 
““(గామముల్ నిరూమభామము 
లాయొను, 'సాస్వంబు తెల నాశనము 

జెంద.”? సీంహో(ది. య. శ, 57. 

నిరూ మధామము సేయు 
పూర్తిగా ధ్వంన "వెంనర్వు, 

'నిహ్హామ థామం చేశారు 
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దొంగ లా ఊరిని” అన్నట్లు నిర్యాకము 

వాడుకలో ఉన్నది. se 
“ఏల మో పాదంబు తెత్క నేమ fu 

చ నిరననంగా త కొడ-కార 
చాలుదు మేల యిటువంటి నభల్క OMS ద్భ్యక్ 

చమించి నిధామధామంబు సేయు కంగా అనుమూట, 
పండో హూ (ఈుథమ. 512 ప్ర. “దేని న నిర్వాకం జూలక ఇంకా 

““హహోమకుండములు నిరూముధావుంబు, వచ్చావా ౪? వా, 

-గావిం-చి పశువుల గావు వటి.” నిణు స్ు 
నూ 

వరాహా. 5.ll5. 

[నిర్మూలభామ మన్న పాఠ. 

మునకంాకు ఇచే మెొలుగు, ] 

నిరృంధించు 

బలవంతము వేయు, 

న స న నమ్ముదైయ 

యడణడు౫ ల. కళా. 6.261. 

నిర్భా గ్యదా మోదరుడు 

దరి(దుడు. 

LTP ఆవ(క వి(కమ విరాజ, దాజ 

దోర్ష ండమర డత సా(మాజ్యవభూటి 

చేర? జను ె నే నిర్భాగ్య దామోాదరుకొ,”? 

వెజ, 8.119. 

ae పూర్వ, 

“ని దాడేవత యావరిం చెం గదరా 

నిర్భాగ్యడామోదరా 15)» వా, 

చా, దరి, ద డా వోదరుడు, 

నిర్మితి చేయు 

నిరి,ం౦ంచు., 

౧ కాళిందీ. 2.7. 

నిర్మూలపజుచు 

నాశనము చేయు, 
“పూల "సేసివవాని నిభూ్య్నూలపఅ చి, 

తాల "నేనీనవాని "హారాళ మెన, లీల. 

గరుణిం చితివిం” నిరంక 8.42, 

పూర్తిగా వదలి పెట్టు. 

నిన్న టినుండి యేము నిఅునసీగి్ యు 

నుంటిమి నిటుపాసముల్ ౨” 

న్జ్రన రె లం వంటి ివరా, 

సీల్తిజెమి అ స 

వాపిళ+*, మ ఆరం 
శా రా య 

కాని త్యజించు నది కొ దనివిం 

చును, 

చెప్పింది 

చూ నీలు న్లు, 
ఆవ ౧ 

' నిుపేద 

is మిక్కిలి దరి చుడు, 

2, నన్న నైన, 

““నిఅంెపీభయింటి *కేటికిల బజ తెం-చచు 

నిధానము... 95 శృం. చె. 4.178. 

“నిఅంపీేదనడుముకు వెజపు చూపి? 

కాళీ. 1.90. 

చూ నిర్చేద, 

నిఅసీలు 
eS ౧ 

విజ ఏిగు ; వళ్ళు పితచికాను, 

బ్ర కేగియు వరికకిది, 

వాడుకలో కూడా ఈన్న దె, 

66న దు-గాలికిల బనీవటి నిజనీలి, పకుడల 
ల అయి "అలు 

జిగి బటిన మటువడక”,”” 
లు లు 

కా. మొ, 8,5; 



ae ఇచ్చు ““వంచకుండవు ప్రుహ్హ్పవతుల(C గీలింతు, 
౯ నం. ఏలు. గిలిచినకాలున నిలువ Me 3 

కా Cree శ్ర 

యేర్పడు-ముఖ్యంగా వీటిలో. 
కటనంక మహా జేగ ం-గా పారుతూ 

6ఊకంటుందెం ఏమాత్రం నిలక యివ్యదు.?? 

బర 

నిలదీసి 

నిర్బంధించి. 

“వాణి నిలదిని అడుగుతాను, ఎలా 
ధం 

అన్నాడో ఆ వాటి? వా, 

నసిలబడు 

నిటు యు, 

రామా. 5.182, 

చూ. నిలువదిని 

నిలిచి.... 

సిరంగా-హాచ్చుతేగులు "లేక. 
aq a) 

ఇది కురియు, మండు, వెలుగు, 

వోరాడు 

నలిమే ఈ అన్న స్ఫురింవ 

జేస్తుంది. 

“నిల మాూం౭డువానలు నిలిచి కురిసి. 

జమి. 6.9. 

“దీపం నిలిచి మండుతూ ఉంది,” చా, 

“వానలు నిలిచి కురవడం లేదు. చా, 

“వాడు యుదంలో నిలిచి పోశతాడి 

నాడు, చనా, 

“పొయ్యిలో క్ట్తులు నిలిచి మండుతూ 

ఊంెకునే వంట “త్వర శా ఆవుతుంది.?) 

బౌ 

నిలిచినకాలున నిలువక యుండు 

ఒకచోట నిలువక యుండు, 

ఇత్యాదులతో 

ద్విప, మధు. * లర్, 

నిలిచినచోట నిలువక 
ఒక-నోట ఉండక, 

 ““ఘలుమామును దిశలు జూచు (ఖమ 

యుచు నుండుకా, నిలిచినచోటను నిలు 
వదు, కలకంఠికి విరవా మెంత ఘనమో 
యక్టటూా 19” కహా, 2,ఏన. 

'నిలుక డగు 

సిర మగు, 
యి 

విజయ. 1.శ4రి. 

నిలుకడ దప్పు 

, ““దానవాధిపు నిలుకడ దప్పి నట్లు, 

భౌ అ ర్భము గోలేోను. 

సుద 

నతరోజయుగము దూటుపడుచు నుండు. 93 

భా, రా, యు, 1864. 

నిలుకడ లేని మనిషి 
కరుడు 

““వానిమౌాటు నమ్మకు. 

మనిషి వాడు,) 

నిలుకాల నిలువక 

అఎక్క_డా తణం నిలువక, 
“తలధయొడ అెఅంంగ క యీాగ్గతి, 

వట్టి నిలుకడ లేని 

వా, 

' వలచి...నిలుకాల నిలుక6 దిలుక్క మెల 
: గంగా)? మల , 8.18. 

అనె 

' నిలు[గుడు పడు 
cc? 

కన్నుగుడ్లు ఆడక నిలిచిపోవు. 
అవనానదశను "తెలివే వలుకు 

బడి, 

“కవూాండికి పొద్దున్ను ంచీ నిలు గ్రుడ్డు పడి 
పోతాయి. ఇప్వు-డా అప్పుడా అన్న 

ట్టుంది, 
భె, 
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నిలుచు నిలుచున్న వాళాన 

1. నిలిచి బోవు; నిరా రాసారు "వెంటనే, నిలుచున్నట్లుగా. 

డగు; నత్తువ ఉడిగి వడి కొత్త. 18. 

యుండు. _ నిలుచూజగా 

వాడుకలో - “పావం! రావు' నిలువుదోకుగా. 

య్యకు వయ సయింది, | గా వారి, 41]. 

పూర్తిగా నిలిచి పోయి నలువ రాని 
ఆవ రాని, నాడు అని రాయలనీవులో 

అంటారం౨, 

6ళ కాలి దాని కె6 దొల్లి గన్నులరాళి, 

నిచ్చిన కూలి తండ సే యూాండు 

నజకాలం గన్ను ము న్నతపాదునక, 

"నెజయ నిచ్చిన క ర నిలిచనే “నేడు? 

లీల 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పు, 89... 

౨, ఆగు. 

కళగా ర దు6ి గొన్నాళ్ళు నిలిచి,” 

విక, 5.169, 

వీ, ఎదిరించి నిలుచు, 

“నసింవాచర్శ్మంబు దొెడిగినం 

నిలుపంగ రానిమూవామున నీరజ 

లోచనం జేర్చి కాంగిటన్ ౨ 

రాజగో. 4.2. 

' నిలుపుమందు 

వీర్ణ_న్హంభనం చేసేముందు. 

నిలుపు సేయు 

ఆపు, 

ద్వి. నల, 1,5ర్కి, 

నిలుపోవ లేక 

నహాంవజాలక, జెనం౭టి 

కుక్కు, గంధగజగంధమునకును గలణా. 

నిలువ?) వారి. ఊ. 6.169. 

4, కలగు, 

వి. పు. 6.886. ' 
ఇత్యాదిచబ్బాయలలో, 

నిలుచుండ బెట్టు 

నిలుచునట్లు చేయు. 

వారి. వూ. 5.190. 

నిలుచుండు 

ఐిలు-చు, 

సీలుచుకొను 

నిలుచు, 

ఇక్కడ “నిలుపు” ఓర్పు అన్న 
సైరా (సయు క్ర మెంది, 

సిలు-చుటు, నిలువరము 

ఒర్భికి (వ తా మ్నా య 

ములు. ఓర్చి వహాంవక అని 

శ్రావం, 

““తద్వియోగవ్య ధా, వ్యసనావ్వ న్నిలు 

పోప లేక విరవావాం పీక” వం 

జెందుచుకా 4?’ శుక. 1.199. 

 “బంఠటిగా నీవు నిలుపోవప లేక 

మన్నించి (పొర్లించి, పిలిచిన రాకనే 

బిగియుదు "గాన 9 

వర, రా, అర, పు, 67, పం, 18, 
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bea 

నిలువ గూడదు 

భరింవ రాని వనుటు, 

ఒప్రాని వేచే జలములు (గం క్కన న్ 

వళిచేత నిలువం గూడ దటన్నన్ ౨” 
కుక 9, లెదిన్, 

నిలువ దీసి 

నిరంభించి. 

“నిలవ తీసి ఆడిగ్నరికి వాడు తెల్ల 

తరహా ది “వ ళాడుల భా, 

చూ. నిలదీసి. 

ఎతువ నాడ గలుగు 

కాగు ఐంనను సత్య ము 
ఈ sen 

మించునటు గజా చెప్ప 
దం డు 

గలుగు, 

“కక్షాంచెమా పరపురుషుం, గలయుటలు 

నిలువ నాడం, గలడానికిం జెలు6 గాక 

కరదివరగమ నా 1) 

సుక, 1.55". 

నిలువ సిడగు 

ఆశయ ముగు, 

““నిలువ నీ డయ్యె నిందీవర! పియకళ్యా, 

కోటీరునక,?? జెమి. 1.22, 

నిలువసిరున బండినట్లు 

“లిక నిమిష, మైన నివు దయ 

గన్లొనకోండిన నిల్వ “నేర్తునే. 3 

“పార, 1.116. 

నిలువ బట్టు 

చాటి వెటు. 
వం 

“దివ్యఖుగేం(ద నమ్మకు మది న్నను న్ 

యెడ నాక విప్రలం, భవ్యవహారము 

న్నిలువంబట్ట లా నేమి ఫలంబు. 

ళం, నిష, 27D 

 నిలువబడు 

వాడు పాపం! 

' నిలబడి పోయాడు. 

నిశ్చెష్టు డను, ఏమో చేయ 

తేకపోవు. 
“కూరా గవకుం = నిల్భంబడి,?? 

ఆమాట విని అలాగే 

య్ వ్ 

“మాడు జబ్బు తోనూ డబ్బు లేకా 

అలా సిటిలో పుట్టుకొని వచ్చి | 
, కులం గరూాడికొని నిల్వకొల్య నకును.” నట్లు కావచ్చు, పాఠాంతరం, 

“వలయ యమ్ముక ్క_ యొక్క యొ-చ్చ 

ము లేక, నిలువనీరనునం బండిన టులరి 

నాండు వేయుంగన్నులు వలయుంబో 

వీనిం జూడ? సారం. 2,41]. 

చూ, నిలువు నూరు బండినటు, 
య 

నిలువ నేరునే? 
PY =) 

ఉండ గలనా? 

వూ రెగా నిలబడి పోయినాడు? వా, 

నిలు విచ్చు 

నిలువుదో విచ్చు, 

““ఎవ్య తె రా నిన్ను నెలయించి తన, 
జవ్వనము నిలువిచ్చి జుట్టి గొన్నది.” 

తాళ్ల, నుం. 8.452, 

నిలువుకొలువు 

నిలువుజీతము., 

““ఆలబాటు వేసిక్రా మ్మళిలమరు తాల, 

కువల, 4.65, 

నిలువుకోతలు 

భూభాకరములు, 

“నిలువున ౫ తికోంత అయి నిద్దపు 
"వూములం లి) కటక, 4 181. 

నిలువుగన్ను లతో 

ఆక 'ఏర్యముతో 
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ఆశ్చర్య మూ, నం|భమమూా సెలువుదో పిచ్చు 

కలుగునప్పుడు సిలు(గుడ్లు 

వడును, అనగా కనులు తిరు 

గక నిలిచిపోయిన వనుట, 

“నిలు వుంగన్ను లతో దేవ సన్ల 

కచలం..., [కిందుమో6€ దయొర్న లి 

హూం"న, 9.141. 

నిలువుగాళ్లు వడు 

కవానికోసం నిలిచి నిలిచి నిలువు గాళ్లు 

పడిపోయాబుు 4? 

నిలువుజీత ముండు 
నిలబడి ఉండు. 

నిలువుటద్ద ము 

నిలువెచున ఉన్న అద ము, 
మం ది 

నాన. 

సిలువుదో విడీ యిచ్చు. 

శరీరముమె నున్న వాని నన్ని 

టిని అప్పగించు, 

““నిలువుదో పిచ్చువారు నె తొలగి 

రప్రుడు,ి? చిమ భక 

నిలువుదోపిడి యిచ్చు 

వరీరమునం దున్న ఆభర 

ఇకాదు లన్ని టిని యిచ్చి వేయు, 

ఈ “దోపిడిని దోపు అన్న 

రూపంతో కూడా ఆనడం 

కలదు, 

కళ ప్రసార తిరుపతి వచ్చి నిలువుదో 

పిస్తా నని ముక్కు_కున్నాను,?” వాం 

. నిలువునకు నిలువుననె కరగు 

కారీ, 8,286. , 

“పొద నమానం ఆవిడకు నిలువుటద్దం | 

ముండే 'సరిపోతుండదిలా 

నిలువుటీత 

నిలుచొని యూేయాత, 

నిలువు తిత్హాలుచు 

నరీరచరుం విడదియు. 

గై చర్శ్శం వలిచేస్తాను” అని 

నేటి వాడుకలో వినవస్తుండి, 

“సి తిత్తాలిచేసా” నని కూడా 

ఆంటారు, 

““పులిరక్కొ_సునిం 

లిచి.?) 
పండితా. (పథ, వాద. పుట. 618, 
చూ, సీచదండా లూడ నొడ తాను, 

Ch 

నిలువు తితో” బకివీ 
లు 

పూర్తిగా వరవకశ మయి 

పోవు, 

సారం, 8.162, 

నిలువున గూలు 

“తల్ల కడ వెనగోపురంబులున్కు నిలు 

వున గకాలిన మేడలు” 

ఊ. పారి. 1,ర5రొ, 

నిలువున చిల్చు 

ఒక తిటు, 
వ్ 

“ఇంకోసారి యిలా చేశా వని తెలి సే 

నిన్ను నిలువునా చీల్చి పాశేస్తాను* 

a జ్ merge 

వొ 

నిలువున సి రగు 

నిలు వెల్ల నాశన మగ - 

నళించు, 
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“నిర్థూతహేతి మై నిలువునీరుగ నిలువున పాతివేయు 
నగ్ని, జేవుండు నిర్వాణ తేజు డయ్యె.*” 

పారి. 5.12, ఒక తెట్టు, 
కళన్సువు షా యిలా చేశా వని తెలి స్టే 

నిలువున సీరుగ గరగించు ers న న వ 

కళాశాస్ర్రరీత్యా వచ్చిన! నిలువు నిలివెడు 
వలుకుబడి. నంపూర్హ సురత sa 

ముఖమున తుం. "ఆని: శరము; నిలువు అనేది మను వ్య 
స న [(వవమూాణం అన్న ఆఅరంలో 
సూచించు రతిజలము (నపిం య్ 

జినా 

(పయు కం, 
చుట ను కళా ఫా త్ర) కారులు భల 

జ్ర yp ఉదా: ___నిలువుదోపు, వడు 
చినారం. (అం) పురు 

Mand = జ ME నిలువులలోతు, నిలువెత్తు, 
నమా నే చ్చాబ లన ంవన్ను IM చెల్ల 

~ _ డ లయినవ్వుజడే వకశకాలమున , “నిలువు నిలివెడు సోగవగ పెన్నెరుల 
అద్ద) "లె కరగదు రని : శ్రిఐ సమకటు జలులు,?* 

6 రాలా ౭ యం 

(వసిది. ఎక్కువ సురత: శుక. 1.222, 
సౌఖ్యము నానగు అని (వమాణార్థదొో్యోతక వదాలు 

భావము, ళ్ కలా కావడం కూడా 

ఈకక్రః "రేయి. నన్ను నిలువున, నీరుగం ఉన్నది, కమికెడు కమికెడు, 

గర ౭గింపవల యు “నేం డున్న వి స్కీ నేరుపు నిలువు ఏజగు 

లన్నియు...” నశించు, 

శుక, 2,186. 
““కు టిలాత్మక నా కని కా-చినాందవే, 

సిలువున నీ రయినాడు అని | నిను గయికొందునే నిలువు నీ అయి 
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రతిలో ఇది చేడు వాడుకలో భా, రా, ఆర, 2.76. 
ఉన్నది. . “ఆందము లెన నీ తొడల యాక్ళతి 

శోభ వహించ లేని య్య్మానిందకోం జూల 

నిలువున నొలిపించు మిక నిలువు నీ అగు మంత యనంటి 
ఒంటిమోద ఉన్న వన్నీ ఒలిచి కంబముల్ టి) కవిక, 6.199. 

చెట్టు, వాడుకలో____ఆఇదిె చ్ రి ణు 

“నిలువున నొలిపించె విలువంగడము డగు అనే అరంలో ఉన్నది, 
చెల, శరముల యాయంబుల బొరయు “గాంధీ చనిపోయా డానీసరికి “నేను 
టుడిపె)) పాండు. 5.95. నిలువు నీరయి పోయానులి వొ 
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నిలువు నూరు పండినట్లు 

దిటు ౦గ౫ణా, 
ప) 

గబ్బు గః 

““ఏమురుండోే యిత6 డెక్కు_డి పాము 

రుంజే నిలువు నూరు పండినరీతిం, 
దామరవిం దన నున్నా౯-,డో మరువపు 
"ములక యెట్టి యాగివరుండో [+ 

విప. 2,78. 

తాళ. సం, 6.245. 

“కాలం ని యె మ్మ క్క యొ క్ల 

యొచ్చెమ్ము లేక, నిలువు నూరు 

బండిన టలరినాండు, వేయు గన్నులు 

వలయు లో వినిల జూడ? 

సారం. 2.41, 

పాఠాంతరం, నిలువ నిరున పండినట్లు. 

నిలువు నూరు వండినరితి 
6ళవ్వమురుంజే యితం 

రుంజే నిలువు నూరు పండినరీతిం, 

'చామరపిం దన నున్నా 6లడులఎ” 

విప్ర, 2,78. 

చూ. నిలువు నూరు పండినట్లు. 

నిలువు(పతిమవలేె 

జబూము లాగా, 

నేత్రపర్వంగా, 

నిరా న్చపౌరతను సూచించు 

మాటు, 

క కర్ర ఆమ్మాయి సాయంకాలం ఆయే 

సరికి అలంకరించుకొని నిలువు పతిమ 

లాగా వాకిట నిలబడి ఉండడం తప్పి తే 

ఒక్కటి చెయ్య దు. ' ఇంట్లో పని 

అంతా ఆ ఆ త్రముండే "చెయ్యాలి. 39 

ఈర, 

నిలు వెల కనకంబు 
౧ 

ఒల్లంతా బంగారము అని. 

వాడుక, 

జచెక్క-డి పామ. 

“నిలు చెలం గనక౦0బు ముధద్దుపలుకు 

ల్నిర్యత్సు థధాబిందువుల్ , సాలఫుంజూా 

పులు చం(దికారుచు అటంచు న్నమ్మి 

యున్న ట్రులు.?? శుక. 1.206. 

నిలుస్తాను 

ఎవరినైనా సాగనంపుతున్న 

వూడు *ఇక నేను నెలవు తిను 

కొంటా నని గృహాను మొద 

లగువా రనుమాట, 

చూ, ఊంటూను, 

నిల్చోపకుండు 

"తాళ లే కుండు, 

“ఒప నిడుబాలుం గడకంటం జూడు 

మనుచు న్నిల్చోపమిన్ బె చెజం, 

నొడియన్ ౨ పారి. 1.119. 

నిల్వ నాడు 

నొక్కి. వక్కాణించు. 

“ఆని సభలో నిల్వ నాడి...ఏను చేప 

ట్రినవాండ.?? 

వద, రా, ర కు 177. పం. 94, 

నిల్వ సిశు 

శాంతముగా నుండ నసియను, 

“మన్మభుం డేమియయు నిల్వ నీండు.?” 

రుక్యాం. ల్, 165. 

“నువ్వేం నన్ను నిలువ నిచ్చేటట్టుగా 

లేవేల్లి? వొ, 

నిల్వ నోసక యుండు 
ఉండ బేకుండు, 

కకఆలై నిష్టుర తేజా డెనయనిరుదు 

నము, దతిరొ జారు నిల్వనోపక యతి 

క ఉపా. 8.78, 

థు సిల్వ బట్ట 

చిక్క-బట్టు, 



దవ్వు వచ్చితిరి చి తము నిల్వంబట్రి, ఉన్నా చె వికి అవూయకం౦ంగా 
యి వ్వేళ నగరిక్ నేతెండు మణిల,?”? ప్రషతం ఓ: 

వర, రా. అయో, 

నిల్వుకొల్వుం 

చూ, నిలువుజీతము, 

నిల్వుకోక 

పొడ వైన కోక. 
కళని ల్యకోక pres "లం లేం దాల్చి. 

సావి, 2.50. 

నిల్వుటద్షము 
౧ 

నిలుచెత్తున నున్న అద్దము. 

“తరుణి యు క్క తె నీల్వుకుద్దంబుం 

రాధి. sn 77. 

చూ, నిలువుటద్దము. 

సవాళిపదములు 

ఆరతొపాటలు, 

ఆనాడు జానవదగయరీతు 

లలో ఒక ని రహ వాఖ కా 

వచ్చును. నటికీ (స్ర్రీల పాట 

లలో మంగఖఫారతి పాటలు 

ఉన్నవి. 

పండితా. (పథ. వాద, పుట, 5135, 

నివాళిప ళెము 

హోరతివ ళ్ళము. 

Cael మ్య? 

భాను. 4.61. 

నివాళి సేయు 

ఆరతిచ్చు., 

“ధవళా ంకుమంధనలమువిధి, నివాళి 

సేయును లతాంగి నెముు౫మునకున్ ౨ 

శం. నష, 2.14, 

నివుజు గప్పిన నిహువలె 
భోవల యెంత నత్తా సారం 

WP తం 155; 
_ “నివులు గవిసీన మెఆజయనినిప్పు 

mae ఉచ అం brag ఆం జు 

re 

' వోలెం? భార, విరా, 4.75. 

“ఆతడు చూడ్డానికి నివురు గప్పిన 

నిప్పులా ఊంటోడు, కదిపితే గానీ అత 
"జంత పండితుడో తెలియదు.” వా 

చూ, నీరు గప్పిన నిప్పు, 

నివ్వరిముల్లు 

వివారహటూకవము, 

అచ్చ, యు. 160. 

నివ్వాళిప శ్రైము 

నివాళివ ల్లైము, 

భల్లా. ద్వి. lets wre టార్, 

నివ్యెాజపడు 

ఆశ్చర్య వడు; భయ (భాంతి 

కాకీ, 5.265, 

నివెష్షిఅపటిచు 

ఆశ్చర్య పెట్టు; ఛయ మెట్టు. 

నిశానిదారు 

క (వేలిము[ద వేసేవాడు 

చే వాలు చేయ లేనివాడు. 

౨. రాజచివ్నాము ధరించి 
డవ్వూ వాయించువాడు, 

ఆని. 2.29, 

నిస్ర్రింశభావము 

(కూరత్వము, 

“మో రట కడుకొ ని స్పీీంళభఫఖావంబు ' 

నన్ 4) వార, 2,97, 
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సి అంతర మేమి నా అంతర సీ కడుపు కాల 

మేమి? 

చేను గొవ్చవాడిని, నీ వల్పు 

డను అనువట్ల ఉవఊమోగించే 

వలుకుబడి. 

“క్ ఆంతర మేం నా అంతర మేం? 

స్వు నన్ను తప్నఖలు పెక్తేవాడి వ(టా [99. 

నామె 

మ ఇల్లు దొంగల దోల 

ని యిల్లు బుంగారుగాను. 

వంటి ఆవస్క్మా-రక వదబంధం. 

“వీక్లీ! సీ యిల్లు దొంగల దోల,. ఎంత 

"సర్చినావే ల్జ 9 వా, 

సీ కంట నా (వేలు, నా నోట్లో 

సీ (వేలు అన్నట్లు 

అతయినా యిటుయిునా సిచే. 

బాధ వడవలె ననువానివట్ల 
ఉఆవయోగించే వలుకుబడి, 

పాొండవో. 12, 

నీకంయు తకు్క-వా ? 

ఏకు తీసిపోను అనుట. 

వాగగాంచాలలో ఆవ మో 

గించే వలుకుబడి, 

కకక వై శిఘ్వము తిటులకా” మెొజఅజయు"నే 
a.~ tC అం 

వీకం"కు "సేం దక్క బే.) 

మును, 6.49. 

ళన కం శ్సీ “నే నేమి తక్కువ వాతి ఆను 

కున్నా "వా 299 

సి కడుపు ఉడక 

రిక తిటు. 
వి 

బా 

| 

ఒక తెట్టు, 

తడు సెల్ల కథలు 

నీకు ఎన్ని కథలో తెలుసును, 

6. . ..-కీరపుంగవుతో నీ, కడు పెలం 

గథలు గద ని, న్న్నడుగం బని యేమి 

పోదునా యని పలుకన్ ౨ 

భుక, 8,688, 

వాడుకలో ఇది అనేకరకాల 

వినబడుతుంది. 

“వాడికి కడుపునిండా కథ లే.” 

“(వాడికి కడుపునిండా కుళ్లు, 

ఇ రకు ఏమి కావాల 

వారికీ నీకూ చుట్టరిక మేమిటి? 

వరున యేమిటి అని (వళ్నించే 

టవ్వడు ఉవయోగించే వలుకు 

బడి, 

వౌ 

Ch 

“ఆవిడ నీ కేం కావాలి, ఆతా లేక 

ఆకా? ల్ 

దీనికి సమాధానం___ 

“నా కావిడ అక్కే, కానీ కూతు 

ర్ని-చ్చింది కనక అత్త కూడా కాచాలి.” 

గ] * 

ఇస 

స కులకోట్ల కు పుణ్యం బయ్యొడు 

స్త్ జుద్దలకు పుణ్య ముంటుంది. 

మూ కులంలో అటు వడు 

తరాలూ ఇటు వ డు 

తరాలూ తరిపాయి లాంటి 

పలుకుబడి, చాలా పుణ 

ముంటుంది అనుట, 
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“కవల వీ నపదార ౦బు6 చచ్చి యిచ్చెదల 

ఇాకం జానర్నో పెట్టిన ని Ma 

బుణ్యం బయ్యొడు నని నుడిఏి . 

శుక. 3 187. 

సిచరతి 
సంభోగ భేదము, 

కమా 9.152, 

చ చల్లదనముననే 

సీ దయవల్ల నే. 

కప్ చలదనమ్మున “కాచే 

విజయ, 1.11. 

స్ చిత్తము, నా భాగ్యము 
అ 

మో్యాదయు, నా అఆఅద్భ హం, 
6 

భార మంతా నీచే అనువట్ల 

ఉవయూోూగిం చే వలుకుబడి,. 

కకతాపసో తవు! నిదుచి త్తంజు నాదు 

భాగ్య మిం(డాది చేవ తొ పుణుతి 

గన్న. వారి, 2.170. 

“క్ కటు వలసి నటు సేయ నీచి తము 

నా భాగ్యము? తాళ్ల, 9.84. 

సీ చావు సిద్ధము 

నీ చావు తప్పదు, 

“ఇప్పకండిన సీ చావు సిద మనుచు. 

వారీస. 8.114. 

“సుం, 

నీట గలియు 

పా డగు, 
““డౌవేం(దున కయినం చేతి చూడం! పి లిన 

రు (లయలు లాలు రాని గారవోన్నతి నీటల గలసి 

నన్న.” హ్, హారి. 4.800. 

నీట నద్దుము పాల నద్దుము 
పీట ముంచినా సకే, పాల 

ముంచినా నే, 

క్; 

నిన్న నమ్మినా వునుట. కీడు 

చేసినా మేలు చేసినా. * .అని 

ఖై నాధం; 

“నిద్దంబు-గా నీట నద్దుము పాల, నద్దుము 

మా కింక నన్యథా లేదు.” 

సిట ముంచినా పాల ముంచినా 

ఏమి చేసినా. 

రశ్నీంచినా భహీంచినా నివే 
ది క్కూనుట, 

“పనుపడి నీట ముంచినను బాలను 

ఆ భారం 

' ముంచిన నీవె దిక్కు నా, కని యుచి 

తోకులం గడు (బియం బొనరించె 

నతండు ేరుచుకా.) 

సారం. లీ.19ర్, 

““నిరకా ముంచుమ పాల ముంచు 

మి౭క నిన్నే నమ్మి నాండం జుమిో,లి? 

కాళ. శత, 19. 

భూ. నీట నద్దుము పూల నదువఃం, 
యి 

. నీట(వాతలు 
తయణభంగురములు, అశాశ్య 

తములు, 

నిటివమోద (వా స్పే ఆ శ్షణం 

లోనే మరీ కలిసి పోతూ 
ఉంటుంది ఆ (వాత, 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, పు, 418. 

వ్యర్హము, నిలువనిదె, 

ఈదన్సిర్ర్సీ (నానీన (తాలు ని నెఠతయ 

' వజణదం, బోవు. -గా కేమి ఖై? 

కా, నౌ, 8.1lil. 
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సీటికి (తాటికి దూర మైన 

ఎవరితో సంబంధము లేకుం 
డా "వేజుగా ఉన్న- నిన్పంగు 

డయిన, 

“సరికి [దాటికి దూర మె యున్న, 
ఏరమాహీా కక్ష రాచారది కీ తుని, 99 

బనమ,ం ణి తి IE 

భూ, నీటికి _తౌటికి జాూణిని, 

సిటికెంపు 

కాౌస్తుభము, 

66 కీపతి పీరురంబునకా, మౌటియూ 

నీటి కెంపుల” పాండు. 1.18. 

నీటిమీది (వాలు 

కకవాడిమా టు లన్నీ వ్ టిమోడి (వాలు)? 

వాం, 

సీటిమూట 

ఆఅనంభ్వవము, అనత్వ్యము. 

“వాడిమాటు వల్ నీటిమాటు,?? 

నీటిలో చేవ 
నౌక ర్వా లన్ని అమరిన 

వనుటు, 

““ఆవిల “కేం నీటిలో చేపలా-గా 

హాయిగా గడుసుందిః 

ఆనుకూలు డయిన మొగుడా ఇం కేం 

చౌ, 

క్రి వా లెహూడూ తగ్గు వై మే 

ఉంటుంది, 

““వా డెప్పుడు మం-చచిదళలో ఉన్నాడు. 

వాడి కెదురు పే నీమాట వినేవారు 

ఎవరు ? నిటివాలు చూచి కట్ట కట్టాలి” 

వా, 

స్టుక త్తియ 

వీలానవతి 

కవల, 2.189. 

చూ. నీటుక చెయ. 

చందా, 2.186. 

సీటుకొల్చు 

పిలానము గొలు. 

సీటుకోల 

విలానంగా చేత 

"బెత్తం, 

బటుకొొ ను 
లు 

సుద, 2,127. 

' నీటుపడు 

ఆన్న యిల్లూ నిటు కల దగు, 

_సీటుపజుచు 

i 
| 

| 
i 

కావాలి 27) వా, ' 

నీటిలో వాత 

ఆఅశానంతము, 

తాళ. సం, 11.8. ఛా. 150. 

న్టివాలు 

సదడవోవు వాటము, 

అందంగా చేయు. 

' నిటులాడి 

విలానవతి. 

నిటు సేయు 

విలానవము చేయు: 
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సిడ తిరుగు 
మా దను, 

on) 

యక్కు_. 

చాూాగా ఎండ 

ఏవే దనికి ఆదె(స్ర్రీవా? 

నీచే దీనికి అదిపూరుషవుడవా ? 

“6నిత్రలబు క్షై నే నిటలాతుభ కి 2? 

“వీలు దిదిగియు6 దిరుగని, జూడం దరు 

లొంలిచ నవవృసంతపువేళ౯ లి 
వ స 

ఆము. 5.187. 

విడ దోచు 
పక కనబడు, 

ఉండు. 

“నిర్మలం జె నవనధిలో నీడ దోంచు, 

బస, 7.180. 

“నీతలమోడే పొద్దు పొడిచిందా 99: 
చా, 

చూ న్ వంగా న్నే... 

' వీతలి కడుపు చలగా 
(౧ భాం 

కల ఎంగ 

నిందువింబంబులను బోలి బుషి. 

గణంంబులి 

నడ పుట్టదు 
ఆ|శయము కలుగదు. 

“పన్న -గారగచుని నివాస మె యలరు 

కాశికి బోయెడు[తోవ న్డ పుట్రదు 

గద రాంగ మించిన...” 

కుక, ౮.484, 

స్ వెట్టు 

ఆశయ మిచ్చు, 

“దట్టప్రుం దమకపు దావానలానకు, 

నిట్టూరుపులె పో నీడ -వటిని ౨౨ 

హార, 4.52... 

“మిమ్ముల. గనినవారిపాక్కి_టి, 

ఎవరి వై నా ఆదరంతో ఆశీర్వ 

దిస్తూ అనుమాటు, 

అతడు మేవుంగా డఉంోకుసే 
అతని తల్లి కడుపు చల్ల గా 

ఉంటుంది. చిరంజీవ అనుట 

శాతాలు 

తమ్మి 

కడుపు చల్ల "ని నడా మనవలయుున్ ఎ” 

ES gd ట్లు Te ఆ పనా 

తాళ్ల, శం, 12.280. ' 

సితలనె కట్టుకొనుము 

సీ నెత్తినే వేసుకో, 

నిరసనగా అనుమాట, 

కసీ డ్రి వచ్చినాండ నుదతి నా కీల, 

యుడుక మాని నీవ కురి “నేలు, 

గుజ్రిములును -నేనుంగులు లేనిబయలు నీ, 

కలని కట్టుకొనుము ధథధర్శతనయ [2 

భార, శల్య, లం 

సీతల బుక్పైనే ! 

ని-పే ఇందుకు మూలమమవా ? 

కళా. 5,47. 

తాకిన: సవ ఖో 

ఇందులో కల్సించుకో వద్దు, 

సీవని నీవు చూచుకో అనుట, 

66న ను ని పోప్రుచె సం బొమ్ము. న్కు 

మాకు, మాట లేఉిికి లా? 

ఉత్త, వారి. 2.140. 

నీ నుదుటనె (పొద్దు పొడిచెనె ? 

నిముఖా న్నే (వొద్దు కూ 

చించా ? 

అంకు వీచే ఆధివత్యమా ? 

సి వనుకున్న కు అన్న అవు 

"తాదయా ? ముదలయిన 

బోలెడు భావ చా యలు 

ఇందులో శాసన సా యి, 

వాడుకలో కూడా ఉంది, 
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“వాడిముఖా న్నే పొద్దు పొడిచిందా * 
ఈ ఊళ్లో వాడిదే అన్నిటికీ శి” వా, 

చూ. ముఖా ె న్నే పాడు పొడుచు. 

ద్నిలో కల్సించుకో వదు. 

నీదారిన నీవు వో. | 
“మేమూ మేమా మా 

పడతాం. నీపని నువ్వు 

ఇందులోకి రావద్దు” 

ప్ పిండి అకడ ము 
సీ పిండము పెట్టమా? 

నిన్ను చంవమా అనుట. 

వానకు (వ త్యావమ్నూయంగా 

పిండ మూ GE యన 

వా రువయోాగిస్తారు, rs 

జెట్ట, స శాద్దం " ఇటు, 

“ఒండోకండ వన” నిపుడ సి 

యిడ మంటి మను, 

మ త్తంబు గట్టు 

ము నకం కట్టి వ చదును 

అవ ఆఊేదో 

చూాాచుకో, 

కాకు. 

మండి 

4.90. 

పుస్త 

చాలించు, 

ఆరోజుల్లో తాటాకు పు ష్ 

ఈవ్ ద్ సి మగతనం చూతాం ర్వా”? 

కళజ్తాపసందచదం చూతాం చాటి 

శా 
య 

నివే. 

న 
gg శ వక వచ్చె 

నవు యుద్దము చేసినళు. 
ర్త ఇటా. 

కళజ్రనిక్ ల జూలు జేని చను చాల య Sy 

పోటు వచ్చె నిదుర వోవం బొూవు 

ధాస్క, మ, 597. 

నవర్యలు మాకు వచ్చె యా 

pe వచర్చూ వవ్ ఒకు, 

రా బుద్ది బంగారు గాను | 

స్” యిల్లు బంగారంగాను 

అహుటవంఉద; 

కశాూలుంణా! నీ బుడి బం-గారగాను, 

సీ చక్క౧ందనమును నీ విలాసంబజులిి 

సారం, ద్వి. 1.4565. 

స్ ముఖం నా మోర 

అల త్యం గా, ఉచానీనంగా 

ఆనువమూట, 

“స్ భుుఖుం నామోర _ ఇ దంతొ అవు 

తుందా పోచుంచా 9) వొ 

సం ముడిచిన. ముడి” బతు నగ 

me 

-కౌలరా “అవీ విడిచి ay కట్ట 

డమే అలవాటు. "నేడు 

పుస్తకం మూసి మెట్టు ఆని 

అలవాటు, 

పండితా, పథ. వాద. పు. 601. 

సీపోటును చూతము రమ్ము 
న్సి శ "ర్యం వదమరాతొం రా. 

“క్ పోటును చూతము రమా యని,’ 

కుమా. 12.20. 

[క 

నరము 

నీవు వేసిన ముడి నివే తీయ 
వఠను కాసీ మాతో కాదు 

ఆఅనులు. 

“క్ ముడిచిన ముడి విడువంగ, “నే 

మెవ్యరు జర ్షిుంక.ి? 

ఊఉ. హారి, 5.10+, 

సి మొఖం! 

అల యు ౦గా, ఉదావీనంగా 

అవనువమూాటు; 
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“క్ ముఖుం. నీ కేం తెలుసు ఈ | శకం లు మనకు చాలా 

సంగపె 99 వా. ఉన్నవి, అవ్ *ని తోనే చేరి 

కణ ఉండవలసిన ఆవసరం లేదు. 

క్ ము ఖా న్న్న వొద్దు ree sey యిల్లు బం గారం గానూ. ఆ 

చించా? డేమిెకే ఆలా అంటావు *? వా, 

చూ నీ తల బుక్తైనే... సఏిదంగి 

సి మొహాన పేడసీచ చల :! 
౧౧ రా 

ఒక తెటు, 
లు 

సి మొహాన మ జి గపులుసు 

హయ్య: 

క లొల్డు. 

వజ్జిగపు es వాయ య్య డం 

ea డనిళు చల్ల లం 
ha) 

వంటిచే. 

చూ. ఎపీడన్ళ్తు చల్లు, 

వ్ యిడిన చిక్కు పె. బిర 

పింపుము 

ఫ్ప్రు కల్పంచి నమన నున ని 

చిక్కు. వ సహా విడిపింవ 

మల ననుట. దారము చిక్కు_ ; 

తియుటనుండి ఏర్పడిన వలుకు 

బడి, 

చిహ్క_, నీవె విడిపింపు మన శుకం దిటు 
లనిరమై.?? శుక. 1.539. 

క 
ని యిల్లు బంగారం గాను 

వాక్యోవస్కా-ర కము, 

తొట్టి న 'ట్లుగా కానవచ్చినా 

దీవనవె ఉన్న యిలాంటి 

. కపీర్ర ప 

“ఇంత యేమిటి కిప్రుడు నీ యిడిన | i 
| 

| 

1 
| 
| 

| 
i 

| 
| 
గ 

{ 

ఒక రక మైన అంగ్, 

“(కొత హు బాన్ప్సట్లు న్రం 

గితో 99 (క్రీడా. పు, 94. 

నీర చి చెగయింప నెర్చినతల్లి 
గా 

మాయలా డె, 

*కర్చైదల్న జి చ్చెాగయింష సున తవి,?' 

గా, వారి. ద్వితీ 1 1198. 

సి రడుచు 

నీళ్ళను కొట్టు. 

““వారభాయానణుి కరముల్క నీ రడి-చిన 

రవము ముర జని 'సృనము౫ 4?) 

పారి, 4.81. 

సిర ముంచిన సొరకాయ నెగసి 

నటు 
cc 

ద కగయు, 
Oa 

సారబుళ్లు నీటిలో ముంచితే 

=, క్రి లెస్తుంది. 
అపా 

నార కాయ నిగనీ 

చు, ఊఉ. వారి, 4.25. 

సిరసము చేయు 

చులుక న చేయు, తక్కు.వ 
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6జాంష్ న మేనితోల గన్ను దమ్ముల. 
యాడిన మాటు లవియె, 

i 
చి రాంగిం 

యివియు,"” తాళ్ళ, సం. 4.18. 

సిరాటరేవు 

కైన 1.76. | 

సే రాడు 

1. వరు తొలకు, 

రక మాట ఆంెకుే చాలు, వాడి 

కళలో న్ రానుతుందిం?* ఇ 

PR స్నానం మేరు, 

“మిెన్నేట నీరాడం బోయొడి చేసి తా 

పనులు. సరస మరి 7: 

లి, విటిణూన, 

సీరావనిందలు 

పట్టై అవవాదులు, 

కళ పాందపజాతికానా 1 కన్నులు చాకు 

వని పాపని"పె నీ రాపనిందలు గడిముంచి 

యా నిసువు నోడు పోసుకొంటి వందుల 
ని కేమి గలిగే ౪? 

సారం. తీ.217, 

సీరాళ్ల గొంది 

వానిళ్ల ని. ఇత్యాదులు. 

ఇది యింకను విచార్యము, 

ఈకంరుది నూచించే నూచన 

"లేవ్ లేవు ఈ వనంలో, 

కకతభుకక దళుకన నింగి వాటించం బలు 

మాటు ని రాళ్లగాం దిల గన్నియ 

మొెటబుంగు.”?” పాండు. 4.21. 

నిరినడుమ (తెంప గల 
అసాధ్య కార్యములను నెజు 

వేర్చగలట్టి, 

జాణ కనుమా ఆది నిరసనగా 

మూాలులాడుటులో. 

సీటిసి కోయడం మాటలా 
మతి ? 

కుమా, ఏ,కేతిర్. 

సరగ 
ఒక విథ మైన యాగ, 

మూూూతకృచ్చ) ము. 

ఒంటికి రాకుండా ఆగిపోవు 

వ్య్యాథె, 

నీరుకా 
డం 

పకి పాము, 

సిరుకాకినెపము 
"లేని చెవము, వేని నింద, 

6కి న్లో క్ పఆాఢి ని నీమకాకి నెపముల్ 

జోడించి అ య్య పహోకీము 

అమ చిటు పలవ్క టకు నర ంబజే,*? 
ల. ఛం యా 

దం 71 ౨.215, 

జ 

కు అటో 

కార బోను 
దిగాలు వడి పోవు, భయవడ్ 
పోవు. 

““ఒక్కు_మా టంయే నీరు గారి పోయే 
వాడివి, ను వేం చేసావు లె? 

రూ, నీళ్లు కారి సోవు, 

బొ 

సిరుకాటు 

వట్టుకునే వనిముట్టు. 

సీరుకావి (దోవతి, పంచ 
కా చెక్కిన చంచ, 



పంచె, (భూమధ్యమున నూర రంల 

జె. భో. 7.191. 
“నిద్ర మైన మడుంగు నీ ర్కా_విదోవతొ, 

కనక మేఖలతోడం గటి ఘటించి. 
కాళీ, 1,89. 

“జెడ గారునీ రా్కావిపింజతోడ.?” 

మను. 8.71. 

చూ. సాహిత్య సమోకు. 

కంటు 

సిరుకాసులు 
పుగ్యాతీర్ణ ములలో స్నానము 

చేయువారికి నంకల్పము 

చెప్పి స్నానాలు జేయిం-చగా 

వా రిచ్చుడబ్బు, 

““ణఅెలలు దక వూని తీ ర్ల సన్ని ధి 
sas 

మంత్ర, ములు సెప్పి నీయ కా తులు 

Hee? హంస. 2.152, 

నీరుకాళ్ళు 

కోణిత  పాదిత వర్ణము ch 

“మలం డే కొలందిగ నడిపిన 
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వాకలికి వేయకుండా ఆను నంధ్య పెళ కను సూర్య 

డినమూ ఉతుకుతూ ఉండడం కిర ఇఆాలు , 

చేత కా వెక్కి న దనుట, వావిళ్ళ. ని, 

ఆచారవంతులు ఇలా౦ టి హారి. పూ. 7.160. 

వమంచలనే కట్టుతారు. నిరుకుక్క- 

దీనినే నంస్కక్క రించి “నలిల జలశునకం. క 

కాషపాయవ న్రాము"” ఆని సీరుకుప్ప ' 

శ్రీనాథుడు (వ యోాగించి మ 

నాడు, 

“కన్నె చెంగల్వ పూవన్నె మించిన. నిరు కుమ్మర పుర్వు 

నీరు కావి దోవతికట్టు కటిం దలిర్ప.”” కుమ్ముర పురుగు. 

విక, 7.148. నరుకోడి ఇత్యాదులు ప 

కటిం (బాత మునుక నీర్మా_వి దోవతి ఊవ్యాములు, 

సిరుకొలది తామర 

పీరు ఎంతవరకూ ఉంశేు 

తామర ఆఅంతేవరకూ 

ఉంటుంది, వపిండికొొది దొ 
(6 ౬ 

వంటిదె, 

““తమవిద్య చెవ్య శ్రే మౌ,,తము గనం 

| జూలుదురు వారిదంధడను దన్మా,(తమ 

' పకటింతురు బుధు లు, తముల మహిమ 

కీరుక్రొొల౭ది తామర సుమో) !?* 

కళా, 2 95, 

నీరుకొలది తానురగా 
ఎదుటి సన న ములకు 

త” నట్లు, ఎ౨ఎదిెది హృదయము 

డెటిగి తదనుగులాంగా, 

దగ 
నెక్సీ నీరుకొలంది తామర వె యే, 
పగిది౯ నడచెదవో నీ, దగు నేరుపు 

చూతు మింక దలిరుంబోడీ 1 
యయా, 4.129, 
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సీరుగడకోళ్లు స్రుచిచ్చు పడు 
“సీరుళణడకోళ్టిం గూడి మున్నీ టిం నకెంచు, 
గవయు లి మ. లే.22, 

భీ సికుచుయుకు 
కా జస 

నీలు గప్పిన నిప్పు మూ (తము విశుచునవ్వుడు 

నీలు = బూడిద, మంటకు రోగము. 
“మంచు మజుంగువడిన మారాండుం | క్ 

డునుబోలె, నీటు గవిని యున్న నిప్పు నీరు దేణు 
వోలె వేషధారి యెనవిహ్షు ంజు వోలె పరర సంకు 

వువ్వినటుకొలువు చేర నరుండు వచ్చె?” “మోము వల నె, కనలుచు న్రు 

భార. విరా, 1.228. చేజుతెలిగన్నుల నాతనిం బుల్మూ_ 

చూ, నివురు గప్పిననిపష్పువ లె, ప్రుల్ముు_నం, గనుంగొని** మను. 2.66. 

న్రు గాజు సేతు వటు 
Es 

ఉత్పాహాము "లీకుండు. 

తపతీ, 2.17, 

స్రీతుగాలీ' వతు 
తాపము చెందు, 

భా. 5.26. 

సీరుగుట్టు 

జలజంతువి శేషం, 

నీకు గొను 

దప్పి గాను, 

“పరం బాకుం దాల్చి నీరు గొన్నటు , 
(పతి, బలము నిల బాయ వడం న్ 
దోలి4?? కుమా. 11.87. 

సిరుచల 
ae) 

నీరుమజ్ఞి౫, 

ఆము, 1.81. 

నీరుచిచ్చు గొను 

వరు చ్చనువ్యాధి కలుగు, 

శ“సలిలములు దొట్లి నీరుచిచ్చు గాని. 

చందా, 5,68. 

1. శరీరములో వీరు చేసు, 
““ఇక్విథంబున ముల౭గు నయ్యింతి 

రొంట్క్ తిండికతమున నిమవుడి కండ 

పట్టి, నీరు పోసీకమేనితో నిలుప రాని, 

మనసు చే జూరభో౫ మేవుజక తెచుగుంి 

సుక, తొ.లె3|!. 

6ళబ్ఞవ్ర్ ర నిరుపట్రి లావుగా కనివిస్తుంది 

తప్పి తే బలవోా *ి మన్నా ¢ ౫ వా, 

చూ, నీరు పోంయు. 

2. నీరు నరివడు, 

“నా కీ ఊరునీరు పటింది, కా "స 

వేశాను.” స్ట gE 

సిరు పడదు 

ఆడారి వాతెవరణము సరి వడ 

లేదు. 

“ఆ ఊరినీళు నాకు పడక  వెళ్ళినప్పటి 

కలై 
ae) 

Ch 

నుం-సీ నాకు జబ్బులు పట్టుకొ న్నాయి +* 
అ 



తద వమనవయువెతఎకు, ఆంయునల 
ళు ళా ఛా 

ఆది గటి వనుతుండి, 
డు 

క“యఘుమయఘుమా ధిక రుతాకంఠతితాౌంభో , 

రాశి నిజసాయకమునకు నీకుపవను.?? 
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కాశ. అక పల ల షు 

చందా, వ 

సిరుపావ 
వ సు . 

పార్వ, ఏ.100.. 

2 జలజంతున్రులభో ఒకటి, 

నాం'స. 4.186. 

కి. నిటిమనిహి., 

తపతీ. 4 64. 

ఓ. వికముపాము, 

పింంగుటుపురుగు విరుక్టటు 
కు లు 

అన్ అంటారు. 

సిరుపిలి 
a) 

జలమార్లాలము, 

త్త ర్య 

సిరుపోత లాడు 

వసంతా లాడు, సీళు చలు ' 
య cn 

కొను, 

“పూరు లుత్సవమునం, గూడి సీరుపోంత 
లాడి రొప్పం కమా. 9.51. 

పీఠుపోసిన మేను 
లా వెక్కి_ న కరీరము., 

బలసూచకము కాక ్వకలి లా 
న 

వయినప్పూడు “వాడి ఒళ్లు నీరు 

వట్రంది. ఆంఠరూారు, 

పీరు... వీరి 

662, ంఠి,తెండికతమున నినువుడి కండ 
పటి, నీరు పోనినమేనితో నిలుప రాని, 
౬ మ 

మునసుచే జూరభోగ మేమజిక తిరిగ? 

శుక. లె.గెశరి, 

చూ నీరు పటు, 
వి 

సరు వబ్బలి ఇత్యాదిగా 

చెట్ల పేర్ద ముందు నీరు 

సిరుబచ్చలి, 

బొడ వగ రా, 

సీరుబుగ్గ 

నిళ్లూ రం బుగ్గ, నిటిజెల, 

ఈక నము నిరుబుగ్త కెనరా. 5 

ఆము. 1.80. 

కాల 

కాన 

ప్ర న నుంటి 
అజాత 

సీరుబుగ్గవంటి 

చంచల మొన, 
రు 

కళరి్రబుగ వంటిది నిచ్చకొ త "లె నది... 
౧ జీ దియా 

మేను నమ్మ రాదు. 

ఆాల్ల, సం. 9.60. 

నిరుమట్టము 

నీరు నిండిన భూభాగము, 

విరుమూనిసీ 
పీటిమనివి.. 

సాంబో, 1.199. 

నిరు. ముంపు 

విలు నిండిన (పదేశం, 

న్రు ముట్టు 

మలమూతవినర్టనన జేయు. 

“ర చృచెరువున ళ్ళ వహాబాటి మచ్చు 

మోంద, నిటిచేరువం నగొజగాదు నీరు 

ముట్ట, వసుధమిందను దళము -గా6 

సవు బలమ వేగ మూత ఫురీమముల్ 
విడువవలయుం.?) విష్టు. పు, 4.182, 



కరం. బీరు 

కము యాలు 

నీటితో నుంచ 

మునుగు. 

క్ లు 

సాంబో, 8.105. 

2. గగ్భనతి శూ, 

(“కవల మల్లి కావిక-ద సారచనిీల సరోజ 

చక కూ, ర్యాావయ వాఢ్యనిహ్ము_ లహ. 

మాన 'సపద్నిని న్స్ మో-చినుట్లా విలసిల్లు 

గర్భకనులంబును బోలిన కల్వలాో మరు, 

(స్రావము నుమ్మునీ ర సనెడిజూడను జూాపక 

చూపుచున్నైడన్ .** పార్వ. PE 

సిరులి 
య 
ఉలి గడ, 

CM ఈఓ 

సిరువంక తుంగ 

నవనవలాకునదొి, వదిలునదిె, 
డగా 

“జవ సనీరువంకతుంగ" విభ మాయె 

మనను,” తాళ్ళ. సం, 11.122, 

సిరువటు 
లూ 

1. అఎండివోవు, 
66పాంయల బాటినకూణడు నీర్వట్టు 

ముడుళం సప, ఇశవాంందవ, 8.22. 

౨, చాహాము గొను. 

“రాతి జూగరణ భర (కాంతు లె 

వారు, నిష వొంది యుండ నికు వటి, 

ధారుణీక్వరుండు తన్మం(త్రకలకోద్క 

కంబు లెల్ల (దా పం “గడుపు నిండి 

భార. ఆర. 8.202. 

భూ, నీర్వట్టు. 

పిరువటులు గటు 
ల్ యల 

ఎండివోవు, 
అని ర్మ లతో య స్నపన౦ బొనర్చిన 

శరీరం చేటికికా సీరువు టులు 

గ హైన్ ౮! హం పు ర 06 

పరు. సము 

వాం"ప. 1.105. శం. ర 

వది చేరేటప్పటికి నీరు విడిచిన చేప 
లాగా అయిపోయింది విడిబతుకు.?? 

పౌ 

నిత విడుచు 

1. పాసివేవు, మె_త్తబకు. 

“రాతి అన్నంలో సిళ్లు పోయుక ౦ కా 

హపెటడంవల ఆంత ఆన్న మూ న్ 
లా య 

బడిచింది.'?” ~~ 

పాసి పోయినవుడు నీళు న్ 
య 

ళ్తయి వోవడం నహాజం. 

౨, వడలి వేయు, 

పిడు-దు, 

“ర్మ -కాంతొమణి కింక నీ ర్విడుచు కు 

యొబ్బంగి యుక్త మ్ముగుక ౨” 

పాణి, ఉన్, 

తర్పణము 

సీరు వెట్టు 
బాలం చెట్టు ముదలగువానికి 

నిరు పొాదించు. 

పాండు, క.59, 



క్ి కట 296 పీంకు__సీలి 

కొంచంగా రన్న యుండ, 

సి ళు 
నీలి ఇటు - ముక్క ల కో. 
శా ళా 

పాలానికో, 

“స్ ఇతువేళల నీ రెత్తు.? 

కళా. 4.79. 

సిరతువంగ 
(Rn 2 

కృభంవంకాయు, 

సీరొట్లు 
క్ ఒక భ త్యుము, 

సర్యావి 
చూ, నిరుకావి. 

తిన. విత న. 
బూడిద గప్పిన నివ్వు, 

ముసుంగు వెట్టి సీ, ర్రప్పిననిప్పుచండ 

మున రాజనిభానన నిద వోవంగన్ ఎ 

నిరంకు. 2,105. 

చూ. నివురు గప్పిన నిప్పు, 
సి అగు 

శన మగు, నశించు. 

“సి నింద ఐని గెొరి నీ చెననా౭ండు.?? 

బస. లె."7రె. 

నీజు గప్పిన నిప్పు 
వికి గావ్చగా క నబడకున్నా 

లోవల నత్త మున్న అన్న 

బ్యాయలలో బాడేమాలటు, 

కముంచు మ౭ుం౭ంగు వడినమా రోండు 

శునుబోలా నిటు గవిని యున్న నిప్పు 

చోల్క వేషధారి మైనవిష్టుండుంబో లె 

న వ్విరటు కొలువు నేర నరుండు 

““తేటుణురు రిపుల నిష్పుడ, మోటుదు 
రని గ డించియార్చృ మెయి నిటున్నా, 

ae) 

రాజని తేజంబులతో, క్లంపయిం గవిని 

యున్న నిప్పులుంబో లెక? 

భాస్కు.* త; 590, 

నసిబు చేయు 

బూడిద చేయు, ధ్వ ౦౧న ము 

జేయు. 

““మనోభమను స్ అలి చేసి హోయిన,”? 

కుమౌా, 5.ర్లి, 

““న్ఫపతె తతా_ం౦డనివవాంబు న్ ఆర 

చేసి? జ మి. 2,70. 

ని రాష్ట్ర యును నిన్ను పం గావింతు.”” 

“గా. హరి. (పథ. పం. 1820. 

సఏీజరి= బూడిద, (తమి. కన్న.) 

సిలు వాలు 
వ్యాపించు, బూడిద ఆగు, 

. “ఆభూపవహ్నా ......=-. మిఆఅంమిటు 

భార. విరా, 1.228, 

గొలుప్రుచు మో౭డి కుబ్బుచును, నీలు 

వాటుచు వెండి నిట్ల వొడుచుచును,”? 

పండితా, (పథ. కురా. పుటు, 897, 

సీలాటిరేవు 

ఖఘుటము, న్నానఘట్ట 

6వ్చి బారి రేవులో కాసేపు ఉంెటీ 

ఊల్లో సంగతు అన్నీ "తెలుస్తాయి 

కా 

' నీలికండు 
ళా 

అంద వెన కండు, 
వాపా cn 

సిలితనము 

దుర్మార్లము, 

చం. ర్వా 4.22, 

మాయయీడుపు అని (జాన్, 
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ఫిలితిన్నె సీ వంకే సీ వను 
ఇ౦(ద నీలాలతో కట్టిన. మాటకు మూట జను. 

అరుగు, చూ. నీ వెంత అంజ నీ వంత ఆను, 

సలిదట్టి నీవా నేనా అని 
సీలికాసెి, కోక. వేట సాధ సీవు నొప్పా, నేను గొప్పా 

నము, అసి, 

స్విమందు కళప్ర్ వా సేనా యనినప్పు డిప్పగిది) 

నలిఆకులలో తీసినరంజక గీర, 16. 
(దవ్యము., నివు పుట్టగా పుట్టినవి 

సీలిమబ్బు ఓీతోచ పుట్టినవి - నీ వెంటనే 

ఒక వేటసాభనం,. 
ద్వి. నల. 8.284. 

సీలివా ర 
NE 

గాలివా_ ర్త, 

వారూ వియా చెవుకొనగా 

వినవచ్చుమాట, జన[నుతి, 

బటులు బాగా ఆతకకున్నా 
I) 

ఎక్కు. వ తెల్ల గా క నబడుటకై. 

వీండి "వేసిన ఆత కికీలో 

ముంచి యుత్తు తారు. నిజూసికి. నీవు వాడూ ఏ మవుతారు ? 

ఆ గుడ్డ ఎక్కవ తెల్ల బడక 

పకక తెల్ల బడె డినట్లు కాన 

వస్తుంది, దానిన వచ్చిన 

పలుకుబడి కావచ్చును. 

బ్రందులో అది యథార్థ ము 

కా "దేషూా అన్న ధ్వని. 

ఉండ "జే ఉన్నది, 

“ఆ పైల ఏదో కటు తప్పి (పవ రిసు 
య అం అటి ఆతి 

న్నట్టు ఒక నిలిచా ర్తల” వొ, 

యాం గాలీ బా ర, 

సి లాఫనిందలు. 

పుట్టి నవి. 

అనగా వానికీ అతనికీ అవి 

నాభాననంబంధ వనుట. 

“టవ చేంతలుం బిడలుం గలదనథ6 

బులు నీవు పుట్టాం, బుట్రినవి.?” 

పోరి, 1.127, 

వాడుక లో... “సత్వం ప్డి 

తో యుల దెం 3 థ్ 5 = పుట్టైం పవ్డు పుట్టై 

అ కు ట్ ణల పుట్టింది 

అతనిపోలికలు సీలో యన్న 

వనుటు. 

పోలికలు ర _కబంధువుల శే 

నమానముగా ఉండును, 

కృకును అతనికిని వమి చుట్ట 

తికము కలదు అనగా సీవు 

బానివ ల ఉన్నావు జవానుకు, 

'“చేతోజూతుడు నీవు చే వమవుదురో 
' వీ తాంకుచూడామణిం, (వీతుం జేయ, 

ఊ. వారి, 2,188 
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స్ళ్ల 

చంపి 

న్ వెంత ఆంతే 

మాటకు మూట ఆవ్పగించు -- 
. స్ళ్లాడు 

ఎదెదిం చు, 

స్ళ్ల తోని 

“వా భీదయా నీ వెంత ఆంకు నీ ఇంత ' 

తౌ, 

చా. నీ వంెకీు న్ వను. 

ఈ మన్నను చెలు 
7 

వాజుకలో కుకా నున్నా 

చెల్లుతుంది.” 

వచ్చు ననుట, 

శళన్స్ వై మన్న నుం జెల్ల? 

కాళీ, 7.165, 

ఆనుకు న్నారు. 

రి సిగ్గు చిదక | 

ఒక ్తొటు, 
వ) 

స్ట్ సిగ్గు చిముడ ।; 

ఒక డలు, 
వ 

నీళు లాడు 

స్నానం మేయు, 

పారి. పూ. నవ,]178. 

యా, నీళ్ల నాడు, 

నీళ్ల ముంపుము పాల ముంపుము 
సిన రశీంచినా భహీంచినా 
నే, భార మంతా నీచే 
ననుట, 

“నన్ను శరణంబు వేలడెద నీళ్ళ ముంపు, 
పాల ముంప్రము వేయును బరా 
“నల 2 వారి. 2.170. 
చూ, నీట ముంచినా పాల ముంచీనా, 

క్ దే మొనా ఆన ' 
(co 

జాజి 

ఆ ఆరా pn అనీ ఆట 

woe వా శా యు. వాననాాతానలాడాడాానా 

mr వాచా 

ములు 
గా 

ime కనబడనిశ తువు. 

ఈళత్రరైనలంని్ రటు నిళ్లలోని ము లకి గాని, 

చండు దుదిగా భకి|త్రికి నాడు రల. 

ఈ. హారి. 4.210. 

1. స్నానము చేయు, 
కూ లు సరస్వతి నవ-గావానము 

'సేయు,-చుండి యా చేరువ కోరు తడుపు, 

గట్టక నీలౌాడం గా దనదు 

శు, కము నిర్దరుంచిన...? 9 

భార, శల్య, 2.160. 

2, (వనవించు. 

“ తెలిసీ చక్కాన వచ్చి దేవకి నిళాడె, 
రమ్య ర మని భోజరాజుతో డం, 
జెప్పిన... 

పూజల 

భా. 10. వూ. 148. 
es వేల్పు పెద్ర, ఊఉాలంతి కంతట 

నిళాడు పొదు లయ్యె ,?? 
య © 

భాగ, 6.50, 

నిళార్చు 
౧౧ 

స్నానము చేయించు, 

6ళపాపకదంబజం చాలంబు6 గడ్ గాడు 

పగిది నీళ్లార్సిరి 'పాపనికిని ౨ 
యగ 

కా. మౌ, 58,27, 

సీళు కారు 
ae) 

దెగజాటి పోవు. 

నా. మౌ, ”8. 

సిళు గటు 
య 60౨ 

చెటు ముదలయినబజానికి నీళు 
C౧ 

crn 

“వటం, 
ప) 

6ళత నికి ఫాందినదా౭యకిను సీళ్లు గటి.) 

విప, 220, 
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ee (కక్ష) స్ళ్ల పెట్టుకొను 
యా ౮౧౧ | రం గా er 
జుణము ఆరు. దు౭ఖుం-చు, 

“-నంటితో విరి కిక్కు_డ నీరు చెలి వాళ అమ్మ న 5 లేస సరికి వాడు 

నందక. ]136 పు. నై. పెట్టుకుంటాడు, 99 వాం 

1. ఆతినులభము, 

9, కంఠో క్తిగా, 

వచ్చు ననుట. 

తుణముగా . 
n=) 

కకమనుజునాఖ కడమమం(తంబు లా 

(బహ్మ, రాత సునకు నీళ్లు దాగినటు.? 

నిరంక. త్తే 

66 వాడికి తర్క కాం నీళ్లు (ఆగి 

నే. 99 చా. 

“వాడడం భాగవత మంతా నీళ్లు (ఆగి 

నట్టుగా వప్పుగి స్తాడు. 
కకకాడికేి పురాణం 

నీళ్లు (తాగిన కేం? జరా, 

యాం మంచినిళ్ల (పాయం, 

నీళ్లు నమలు 

బదులు చెవ్ప లేక యూర 

కండు, నంకోచించు. 

“నీళ్లు నమలెం గళ్య పుండు, 
గా, హరి. (పః 122. 

“ప్ వా ప్రురికిని మొదల, బోవం బని 

యేమి చెప్పుము యభథారము గా, 

CR 

నావుడును సిళు నమలుచ్కూ నావిహా 

గము చెప్పం గొంక నంచయు 
దానిన్ ౨? (పభా. 4.58. 

“స్వు నీళు నమలితే నిండెను వేద 

ములు? తాళ్ల. సం. 6.156, 
“ఎక్కడి కెళ్లా వని అడిగితే నీళ్లు నము 
లుతా వేమిటి రాళ 

స్ళు "పెటు 
ap) (we) 

ChE 

చూ సీళు ఇటు, 
నా ళు 

ప్ర యగు, 

కొన్ని వనాలలో నేటికీ 
ఎక్కు. వగా 'ఉవ యోాగిం చే 

వలుకుబడి, 

“ఏం పిన్నమ్మా! నీకోడలు నీళ్లు 
మోబచుకుం చా 9?) వొ 

నిళ్ళు పోసే దిక్కు లేదు 

ఆ పు లెవదూ లే రనుటు, 
' “వాడికి ఛస్తుంెకు నీళ్ళు పోశేదిమ్యు_ 

చెప్ప డ మంేెటు ' కూణా లేదు”? 

సళ్లు ముటను 
ae) లు 

శె, 

చూ, గంగ మాట్ల ను. 

“సురారి బలిమి ధూర్హ టి, నిళ్లుజ- 

“ఇరాప్ ౦0 చెలి కువనౌం 4.25, 

నిళ్లు మోయించు 
తనకు దానసుడుగా చేయిం-ను. 

“కన్యా యింటి కెల్లను నీళ్లు మోాయింప 

దని? విప్రం 284, 

సిళు వదలు 
ae) 

ఆది యింక రా డని ఆక 

వదులుకొెను, 

“వాడి కచ్చా మంకు యిక సీళు వడు 

లుకో వలసిందే? ఖా 
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వృ ముడు 
యా 

కక రాదని వదలి చేసికొను, 
“ఆందులో మూకల గలెనేల లన్ని 

నిళ్కు విడిచితిమి కరకాలకం బడడం 
శ 

నందక, 4రి. ప్ర. 

చూ, నిరు విడుచు. 

నుగ్గాడు 

నుగ్గునుగ్గు వేయు, భగంసనం 

జేయు, 

ఇందుకు దగ్గజీ్ఛాయలలో, 

శళ జ్వాల పాశ్ క్ల నుగాడే దుర్మదు.? 

నుగ్గు చేయు 

నుగ్గువూచము చేయు, 

నుగ్గునూచంబు లగు 

ధ్వంన ముగు, 

“*సెన్య, నసముద యం బెల నుగ్గు 

నూచంబు అగుచుుి 

జెమి, 2.11, 

నుగ్గునూచము ఆగు 

ధ్వంన ముగు, 

““ఫృులులం (దంచి కడుంచులం దునిమి ' 

దుపషూల్ నుగునూచ బు అ, పాలియం 

వేసి... శుక 1.265, 

నూచము వేజుగా [(వయు 

కము కాదు. నుగ్గుతో 

కలిసీ “నుగునూ చ ముగు 

“నుఘనూ-చముగా”, “నుగ్గు 

నూచము వేయు 

(వయు క్ష వకాతుంది, 

““జదచోర పురవ( ప (ేణికల్ నుగ్గు 

న్మ్యూచము గా దాంకె.?” దశా. 1.277, 

““కాన్నిటి కుంభముల్ పణగుల౬ గాన్ని టి 

కాళుల నుగ్గునూచగా ... అన్నిటి ఖీము 

డుత్క_ టగదావహాతి “నేనికవేంట లాడ 

గన్ భార, ఫీవ్య. 2.261. 

భా౫, 10.880. 

““చ్కనుబ్బలచే రవిక నుగ్రునూ-చ ము 

లమయొ్యొుక ఎ? రాజ, విజ. 8.180. 

నుగ్గులు పాయు 

| 
|| 

| 

| 
i 

| 

| 

అని. 

వాడి పిండి యగు, 

, కమెలగితు లె న నుుసలం బాణం? 

కమా, 12.117. ' నే 
వ్ పాది, ద్వితీ, కం, 1764. 

నుగులు సేయు 
Oy 

1. పాడి చేయు, 
“మాయ నుగ్గులు సేయ మాధవుని 

 దంచనప్పురాయివో వె రాగ్యర చన 
' జీవులకు ల) తాళ్ల, సుం, 5.74. 

౨, పిడకలు చేయు, 

“ఆము నుగ్గులు వేసుకొని 

(బతుకుతూ ఉంది) 

నుచ్చుకోక 

మేకల, గొతెల చన్ను లకు 
అ 

కరుగుడ, 
6 దు 

అమ్ముుక 

నా, 

బస, 8.1118, పం, 

నుచ్చుుపాత 
చా, నుచ్చుకోక, 

నుడికారము 

వలుకుబడి, జాతీయము. 
కొన్ని విడివిడి వచాల కున్న 

ఆర్థంకంకు వాని కలయికత్తో 
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పరాం అకా క్ వే ౦ చ 

వదబంభం. 

జైమి. 1.18. 

కాశీ. 2,192. 

శుక, 8.890. 

నుడుగులు దప్పినా నోము ఫల 
మిచ్చును. 

ఒకటి చెండు పార బాట్లు జం 

గినా చేసిన మంచివనికి 

ఎమవమూాడూ ఫలం ఉండనే 

ఈంటుంది అనువట్ల ఆపయోా 

గించే వలుకుబడి, 

తాళ్ళ, సం, 58.220, 

నుడువరి 

వాఛాలుడు, 

నుడువరితనము 

వావాలత, 

నుతి కను 

(స చెందు, 

“పాతి వక్యంబున నుతి గనియు, నిట్టి 

దళ నెండితి...*? కళా, 4.151. 

నుతి కెక్కు_ 

(పసిది చందు, 

“ఆఅతయడు నుతి కక్కు రామశేత్వంత 

రాళ, కలితవోడళశ దానవిఖ్యాత 

యకు౭డు,”? పారి. 1.15, 

నుతి నాడు 

నుతించు. 
I = 

నన్ను తి చేస్తూ మాటలాడు 

అనునటు వచ్చినది. 
వ్. అ 

“నుతి నాడు నించదేని (పతిదినంబు ఎ) 

న్స్ము, 85.172. 

నుదుట6 బటుము గటితి9: 
ళం జ్ 

ఈ, వారి. 2.154, 

పూర్వం ౭ క బంగారుకేకు 

మిరాద ఇది ఫలానా అని 

(మూసి నుదుట కట్టుట ఆల 

వాటు, అశ్వ మేధాదుల్లో ఇది 

ఆచారం కూడ, అందు 
z నా 

వచ్చినవలుకుబడి. 

నునుపచ్చి 

అప్పుడే తెచ్చిన, 

“నునుపచ్చి పుట్ల తేనియ-చవితో ౫౩ 
పాండు, 1.10. 

నునుపరి 

మంచివాడు. 

నునుపు నున్ననితవం చదు 

ఫ్ భు. తద్ద్వారా లత. 
ల డు 
ఇంతా నిర్వ(క్రుడు అన్న 

ఆర ౦లో [(వయు కం. 
య peer. 

ఈళనునుపదియును బోలె నోడక చుడ 

చనం జొచ్చి.” బన. నీ. 15స్, 

న, ర, (టౌన్ లు, వానినే 

ఉటంకించిన వావిళ్ల “నునుపు 

కలది అన ఆరం ౩2ెవీీనపి-- ప. న్ యి 

అదె కుద 

రదు, 

ఇలాంట-చవో ట 
Cn 
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నుసుకారు ' నుఆజిచి యాడు 

నున్నని, నంవారెంచు, 

“న్గును పారముని మిట్రను దురువో ఆ,” రాఘవ, 4,142, 

క్రీడా. పు. 25. నుటబుమాడు ఇ 

నున్నగాలి వాడి చేయు, నంపహాదించు, 

మందమారుతం. ఖఇండిం చు ఇత్యాదిచ్భాయ 

“నున్న గాలికి నెల'లె న పువ్వు? బాదలే లలో, 

పొద లే పులకింప.” కావ్యా. 2.67. 

నుయ్యో కొండో అను 
అణా యిదచా ఆని తటవటూ 

| నుజుము చేయు 

చూ, నుజువమోొోఅుు, 

' నుజుము సేయు 
యిస్తూ కూర్చుండు. చూ. నుటుము చేయు, 

“క వకము సాగింపక మో రియ్యెడ చల ' నులకముంచము 

య. య. ల... నులక ఆల్లి న మవుంచము, 

వి. ప్ర. 4.218. 
నుయ్యూ గొయ్యూ చూచుకొను ' నులకశయ్య " 

తెగించు - చచ్చు. నులక మంచము, 
వినుగుతో న చెక్క_శో వడి ' శివరా, 8.9. 
చస్తాను” ఆని ముఖ్యంగా ఆప నులిగాయ 

వాళ్లు అనువమవూళటవరున దిష్టి తగులకుండా క కు 
> 

౬ 

లోనిది, తాయెతు, పూన, కాయ, 
“కాన నింక యేచో నుయో్య్యూ గాయ్య్యా 65 తాట నులిగాయ గాడి పాదముల 

చూ-చుకొంటాను. ఈ యింట్రో యా ౫లు. కాళ, 4,11. 
మాటలు పడుతూ యింక జక్క నులిగాను 

తఊణాం ఉండ లేనులి జా, ' చికు చికు.కొను 
గావడం, Sn త 

క న! _~ 
హలా గట్టు | కళా, 8.88. 
మన వ. నులిగొల్పు 

“కనురువ్రులు గట్రినటులు గనుంగాన | 
నులివెటు, మెలిపెటు, 

నొప్పెం దదిం[దగోపముల్ =?) మ | కా 

ఆము. 4.100. | నులివచ్చి 

ను గ్షగు. | నులివడు 
భ్ 

కమా. నం, 11.88. , దోపిడి పోవు, 
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నులిపురుగు సామాన్యంగా మిగత [గ౧హో 

కడుపులో పుష్టే చిన్న 
పురుగు, 

నులివంక 

చిన్న వంక-బొంగులలో, 

నులివడు 

"మెలిక వడు. 

నులీ వాడు 

“కర బెలమున నులి చాడు లాలి 

యొన్ను ఎ” 

నులివాళు వాడు 
య 

వసివాడం, 

నులిబాళు బాడి తనూలత సోలి 

గా ణా హరి, ద్వితి, పం. 911. 

నులి వెచ్చ 

గోరు వెచ్చ. 

శకుిరహుల మె సోకి జేండి యా 

వెన్నల, బ-చ్చి వెన్నల నులి వెచ్చ 

జేసి.” పారి, 2.419. 

కతెలినులి వచ్చయోగిరము తెయ్య ని 

బారులు దిమ్మునంబులున్ ౨” 

ఆము. 1.51. 

చూ, గోరువచ్చ. 

నులి వెట్టు 

మెలి నెట్టు. 

నులి వేడి 
నులి వెచ్చ. 

విక క్, ౪19. 

నువుగింజ _బాహ్మాడు 

యు (దడానాలు 

ఆః 

జ 
a 

జమ 7-19. నువ్వుగింజ (వేయుటకు -చోటు 
శ 

[ 

| 

| 

| 
. | 

| 

| 
| 

ణ్ 

లకు చెందిన ఛా న్యాల ను 

ఊజానం చేస్తే అందరూ వడ 

తారు. కాని శనికి నంబంధిం 

శు నువ్వులూ: రాహుకేతు 

వులకు ంబంధించిన 

థాన్యాలూ వట్టడం కొంద జే 

చేస్తారు, వారిని కొంత 

తక్కు_వచరాపు చూసారు, 

“నారాయణదాసు భీష్మ చరిత. 

వో 
“J 

లేదు 
ఇసుక "వేస్తే రాలదు, 

“వార వేటులాడ బాలమ్ము తల యిచ్చి, 

చ నియ€ బెకి “నెగస్ తునినీ పడీయు, 

నువ్వుగింజ (వేయనుం బోటు లేకుండ, 

ముసుంగు వడం నిండే ముజ్జగముల.,?? 

రామాభ్యు. 8.222, 

నువ్వుపువ్వ్వృలాంటి ముక్కు 

చక్క నిముక్కు_ . 

ము క్కు ను నువ్వుఫువ్వుతో 

ఉఊఉవమించడం మన (వబంభా 

లలో అలవాటు. 

“నువ్వు పువ్వు నవ్వు జవ్వని నాసిక? 

విజ. 1.854. 

నువ్వుల కండ్లను చ షర 

కొను 

అనవసరంగా అలర తెచ్చు 

కొను, 



నుసి.....నూట 504 నూటి_.._ నూతి 

“మరు ర్ణులకా, మూర పువారి€ దన్వి€ గన 

నువ్వుల గండ్లను ఫోరం బోసికొ, న్నా 

రము కాం దలంపు లలనా $ 

ఊ. హారి. 5.155, 

దప్పి తీర్చుకానుటకై_ నువ్వు 

లను నోటిలోనూ కండ్ల 
లోనూ వోసికొన్నట్రూ. అనగా 

వి 

కానివనికై_ (వ య త్న ము 

చేయుట, 

నుసిపురుగు 

చెట్టు తొలిచే పురుగు. 

(జాన్. 

నుసులుకొను 

నులుముకొను. 

“చం దకేఖయు ముఖకాంతి సడలి 

ఎంచు చూచిన నూట వెయ్యింట 

నొకళతె, గాక సతు లె జార 'సంగమ 

సు ఖు క్కపరత ...*? సుక, 3.520. 

చూ. నూటికీకో టికీ, 

నూటి కొకరు 

అరుదు, 
“నూటి కొక న నచ్చట నీడుకోడ, 
శాం |(డలోంి? (శవ, 8.11. 

భూ, నూటి కొకడు కోటి కొళదడు, 

నూటికీ కోటికీ ఒకటి. 

నూట కొక్క్టాడు 

అరుదు, 

కె దెకజ్రు 6 జెయ్యుల మానినీ నూటి 

కొక్క జే.) పాణీ. ఉ.15635, 

చూ నూటి కొకరు, 

నూత వడెదవా ? పాతజ పడే 

కనులు నుసులుకొంచును మేల్యా_ంచి . 

ముసల? జాచ్చా.? 

చంద, పి. 8.185. | 

నూగారు 

దోవూవళి, ఆరు. 

నూగుటారు 

చూ, నూాగారె, 

నూగుదోన 

కూతురు బుడవము, 

నూట నాట 

ఓఓ... _దక్కుపశంసల నూట నాట ద, 
కల గలచే నినుం చెరయుకీ రి 

పరుల్ .౨) పాణి. 1.39. 

నూట వెయ్యింట నౌక తె(డు 

అపుయధావ మనుటు, 

దవా ? చెప్పు 

ఏదో ఒకటి త్వరగా వచెమ్రా 

అని తొందర వెటువట ఇచే 
6 ౧౧ 

మన్యాయం అని ఆనుమాట, 

వాడుక లో-జఒల్లో ఊడ తావా? 

దల్లో ఇడ తావా? అని కూరు 

చుంెకు ఎట్టూ * అంటారు, 

క కరి గ్ర లలు చు6 విన్న పు జే, పదడలతులు 

తను నూతం బడెదొ పాతఆఅ6 బజెదో, 

నుడువు మనుమాట నిజ మె, పడె 

నూతను నార నూటుబార లనంగకొంి? 
సారం, తీ,222, 

నూతిలో బేతాళాలు పుట్లు 
షం 

మంచికి బోతే ఉఇెకుగు పుటు. 
వ్ 

సీళ్ళకోనం నూతికి వో తే 

దయ్యం అందులోంచి లేచి 

వచ్చె ననుట, 
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“తవ్వకు నూతిలో నె బేతాళాలు 

పు స్ట్రేని. 99 తాళ్ల, సం, 8,228. 
చూ. నూతుల్ (దవ్వ "చేతాళముల్, 

నూనె అంటు 

అభ్యంగనస్నానములో —_ 

“కమ్మనూసె మె నంటి వార. 2.89. 

నూనెముడి 

దువ్వుముడి, కీ[ుగంటు,. 

“కిక్కు. రు. .గుగంథ, _తెలమున నింతి 

తల యంటి తార్చి తీర్చి. నూనెముడి 

సంఘటిం చెను నూెనెముడికి,?” 

కాళింది. 5.91. 

నూనె యంటు 

తల యంటు, 

అభ్యంగన స్నానాదులలో, 
 తనయులకును మనుమలకును, 

నూనె యంటుట అల ' తలమె 
ర 

60౮-౬0, 

నమూ శేళ్ళు ఆయుస్సు కచా 

“కకకుకునం చా డై త్య భామల మడక 

తాళ్లు, నుటుమాయ చత్యులకు మలి 

మము నిం ఈాను,?”? 

తాళ్ల, సం. 11.225. 

(క 

యూాకాయులు 

ఎక్క వమెంది, 

““నూకకాలు సంత తేకీభవిం చిన 

భంగి?’ పారం, 

Sass తరుజాత గిరులు నూణార్దు 

వడ న న్నచ్చునె 233 రామాభ్యు. 

“కసం పెర నూ ని యంతు నొక. 

చం(దనిభానన కంసవెరిక్న్ ,?? 

పారి, 2.9. 

భూ, నూనె ఆంటు, 

నూరిపోయు 

చాగా బోధించు, 

““ఫాందెంచు నొక వేళ. 

వా స్త,ంబుర్క, జదివిం-చు నాక వేళ 

శయ్య జూలీ, నూరి పోయును నొకవేళ 

నారజంబు, వచ్చె ననిపించు నొకవేళ 

బంభవిభము,*? రాధి. 1. 

““తనయులకును మను మలకున్కుు దన 

జీవపు నూరిపోని.. ౨ కకత. 8.12. 
రూ. నూోజ్ పోయు. 

నూరు నిండు 

ఆయుస్సు నిండు, 

220 

శఅరాకులఎ 

(ల = నూజతార మంది పోతూ 

ప 

నూజి పోయు 

ఊరికే బోధలు చేయు, 

శ్ 

దన 

-శేరుపు నూటీ పోని... 
కకుత్ , 8.12. 

కఆకుడ యేం నూటణి పోనిందో 

యే్హమా! వాడికి మన పాలకు వే 

యిపూడు గెర్పుదు ఎ) వా, 

రూ. నూరివోయు, 

 నూటుకొని (తాగు 
వేధించు, 

““నూబుక (తావు నీతండు కనుం 

గానునంతటిలాో.! 

"కా. మూ, లె.20ర్, 

“ఆ అత్త కోడలిని ఊరికే నూజుకని 

తాగతుందిలి* 

నూతు నిండు 

ఆయురాయము తీరు, 

CRD 

“ఇబఇంతటుకన్, నూటును నిండె నిందణి 

 కను(గవా మో శ్వ దుం జక 

సయునో,ఏ) కా, మొ, పఏి,205, 



నచూఆటు._ నరాలు 

“ఓ బహ్మాకే భూఆుంను నిండే,” 

+ పుం LIT ఘం. 16. 
వర (J) Te కప్పి) 

తన దృష్టిలో వందయేండ్తు | 

చూరాయును,. డాని బు 
ర దా గ 

వచ్చినవలుకుబ-., 

“ఈ చిన్న వయస్సులో నే స్క ' 

నూకేళూ నిండా యని చే ననుకో 

లేదు రా కొడుకా! వా 

యము మగనలువులు 

భత పురువష(వమాణం.. 

నూర్హురు మనుషుల యత్తు. ' 

“వడు నిలువుల లోతు, "వది 
నిలువుల పొడవు” వాడుకలో ' 

"నేటికీ వినవచ్చే వే. 
పండితా. ద్వితీ, పర్వ. పుట, 4856. 

నూలిగరసు 

బట్టతల. 

నూలిపున్నమ 
జంధ్యాలపున్నవా - ఆశావణ 

పూర్చివు - ఉపాకర త్ 

తర కః కొ త్తయ జో 

ఏ-తాలు చేసుకునే రోజు, 

జండాం నూలుపో గనుట 

ఉన్న బే, 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, 861. 

నూలుకొని చెల్లు 

నడచు, 

“రణ మెవ్విధ నూలుకొని ఇెలెం” | 

భార. భీవ్మ. 1.282, 

806 నూలు... నెగ 

నూలు పట్టినట్టు 

నూలు వట్టి గీత గీసినట్లు, 

ఆన్న గా. 

నూలువాసిలో తప్పు 

కొద్దిలో తప్పివోవు. 

క తలవెం(డుకచాసిలో తప్పు, 

నఖ నకాతా ్ట్రాను 

ఆధిక మగు, 

“కవాలుంగ్కన్ను ల నునుసీగ్లు నూలాు_ న 

గనుంగొన వేలం) హారి. 1.117. 

ఇలాగే నూల్కొల్పు, నూలు 

కొలుపు, నూలుకోలు 

ఇబ్రత్వాదులు, 

' నెకబికలుగ పోట్లాడు 

నంకులనవురము చేయు. 

. కడు చెట్లు వడ న్నైకదికలుగం 

బోట్లాడుచు, వికసి ల్లెడు నాక్డడింది 

' నెక్ఫొ-ను 

ఉండు, 

చాలకొను వ తం ప న 

లలో ఇందులో నుండి 

నెకో-లు నెకొంళటలుపు 

ఇత్యాదులు ఏర్పడినవి. 

నెగ_డ్రకు చను 

చేరు కక్కు, (వసిదైి చెందు, 

కోమా. 1.102. 

నెగయు తెంచు 

ఎకి తెలు, 
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66 _,నీరులోననుండి నెగయుచెంచెం) “ఆని ెచ్చెలికతెకం జెప్పె. సమ్మ 

భార, ఆది, 5.198, తిన ఎ” కమా. 5.181. 

నెగవెచు ఇలాంటివే నెచ్చెలి కాడు, 
(= WR 

ఎగ వేయు, నెచ్చెలి కారము, నెచ్చెలి 

కళా, 6.14 తో నము ఇత్యాదులు, 

నెగులుకొలు నెచ్చెలువ 

ద్ 2 
విడితే మగు, మ. నుందరి, 

భాస... రా. యు, 5,80. 

నెగులుపడు 

వీడ నొందు, 

నెగులుపవఅుచు 

కీడించు. 

నెగులు పెట్టు 

చూాభిం-చు. 

భా, రా, ఆర, 2.83808. 

నెగులు మాన్సు 
దుఃఖము పోగొట్టు. 

““ఇన్నగులు మాన వలద్యా కన్నారం ' 

గనినబంటు గలభల మనుచున్ ఎ” 

కా, మొ, తీ.రిర్, 

నెగులు మోవ పలుకు 

కీడు కలుగు నని సూచించు. 

“ఆని వాని వరములోనన, మును 

ముటంగ6ఈ గొంత *నెగులు మోవ6 బలికి 

నన్," ఉ. వారి, 2.189. 
నెగ్గుకొను 

జయించు, 

పార్వ. 8.44. 
నెచ్చెలిక తె 

ఎవవెలీక క్ ఎ నెచ్చెలి అసి ' “నెట్రపంటగ శోకింప నీకో 

| వచ్చె... తర్వాత బాగా వాడుక, 

ఈతే, రా 1.7]. 

ఎటిక విజణుచు 

మెటికలు పిజణుచు, 

ఆడవాళు వాజి నా నరివడ 
లా రము 

నవ్వుడు “అది పాడుగాను 

అంటూ చేతుల  ముటికెలు 

విరవడం ఆలవాటు, అందువై 

వచ్చినవలుకుబడి, 

““తెఅవపి గని చూూచినట్టిపతివతలును, 

నిజకులాచారవృ తము -నిటిక విజువి 

సుక, 5.15, 

నెటికతటు స 

లక చూలు కీ, 

భూ, చనెటికతట్లు. 

_ నెటికలు నిఅుచు 
పండి. పురా, 114. కు 

చూ “నిటిక విలిచు. 

 నెటిక విఅుచు 

చల, “జి శ్రదిక క అం చం, 

' నెటపంటగ 
C3 

ని పూ రణము గా, నిప్ప 

'యాజనముగా, 

తర 

డేవి. 4.866. 
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ననన ననన 

జట చెత 
ళా ల! 

నెటికసీలలు 

చిన్నవారు, 

[4 త 3 | 

చదు బొటిక అన్నట్లు 

క“జ్ఞటికవీలలు మడిలో, బుటిన 
జ్ర వూ 

హర మున.” జము. 6.190. 

నెట్టుకొలుపు 

చెలకొొలుపు. 

కళదమ్రాల ంబున౦ గల గుటు నెటు 
sa వం! e3 

వ్రాలిపి,?)?” కళా, 5.20. 

నెట్టుడుగాయ 

ఒక విల లఆటు, 
cn 

వహాంస. 8.146. 

నెట్టువడగా 

రానులు వడగా. 

పాచ్చుగా ననుట. 

“ఇతర మార్ల ము 'లెల్లా -నెట్టువడ దోసి 

నారు,” తాళ్ల * సం, 5,318. 

నెటోడు 
కు 
చేష్టలు దక్కు. 

న ట్లుల్క్_ మూర్చిల్లి చిమ్మిటిం బజాంది, 

చెట్లోడి లింగ నన్ని హితులు దక్కాలి 

బస, 5.180. పు 

నెత్తటిల్లు 

(శమ దిర్చుకాను, 

6ళ-వేడుకలం మోజు 

యందు సనెజేయంలగా బూవుంచాన్పున 

నిద జెంది చెత్తటిల్లిరి మలయా;ది 

నిలయపవను గతుల నూర్పులు విలనిలల౯. 

భాను. 4.97, బతియు సతిధము,”?” 

హు. వ్యయపోక నె తికిం 

గొతియ+ వి ఫుండుం?? 

నెత్తికి కళ్ళు వచ్చు 

సురతాంతవేళ 

నె తపలక 
పాలే 

జూద వమూజేవలక, 

వాలీ. ల,రి4, 

నెత మాడు 
వాటు 

పాచిక లాడు, 

తానును 'సతియం గితం చాడు 
తిని.” 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 868, 

“నత మాడుట భక్తి పీతి -గా 

దనియు.) అదే, (పథము, పుట, 870, 
““నెతం శాడిళం బండా మి మ్మనుచు 

చని కానుభం బంట(6గాలిి 

& రాజనో, 4.86. 

చూ. పాచిక లాడు చాయా లాడు, 

డాయ మౌాడు, 

నెత్తికాయ 

తలకాయ, 

న్ కన్ను లక్కు 

బాగ రెక్కు_, 

(టాన్ $ 

గన్ను 

యున్నారు వో రాచ 

నలచ, 2.125, 

"లెక్క, (కొవ్వి 

బాగ రెక్కు._. 

“౨ వాడికి “నసెతికి కళు వచ్చాయి, మన 

మాట యం వింటాడు £9 వా, 

నెత్తికి చెప్పు లడుగు 
పెద్ద లను ధిక్క-రించు, పొగ 

"రెక్కి_ మాట్లాడు, 

“వాడు నెతికి ఇప్పు లడుగు తాడు, 

వానిదగ్గరికి పోవడం లాభం లేదు.” 
కాన. 
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లనీ జానే 

నె తికి చేతులు వచ్చు 
అలానే 

దిగులు కలుగు, 

విచారంగా ఉన్న్నవ్రూడు తల 

వి జేతు లుంచుకొనుట అల ' 

ఇరు, 

నెత్తికి పసన రెక్కు 
వు 

బాగ చక్కు, 

““తత్కు_లనం బస రెక్క. చె తికిన్ ౨? 

పాండు, 5,101. 

నెత్తిన ఎక్కించుకొను 

ఆతి చనవు ఇచ్చు. 

నిరననార్థ లోన ఉవ ఆమో 

గిసారు, 

' “వాడు పెళ్లాన్ని -నెతిన ఎక్కించు 

కన్నాడు ఇపూడు ఆనుభ 
విసున్నాడు.?? CE” 

నెతిన గుడ వేసుకొని పోవు 
me a 

నెత్తి కక్క 
pn 

తగని మె త్తనము చలా, 

యించు, 

కరాడనివారిని గారవించగా ' 

యిక నీ మాట వినక నీ వెనే 

చె_త్తనం చెలాయి సారు 

అనువట్ల ఉవయోాగిం వే ; 

పలుకుబడి, 

““ఆలాంటివాల్లో దూరంగా ఉంచాలి 

గానీ కాస్త పలకరి సే నెత్తి కొక్క 

తాడు, వౌ, 

భూ. "నెత్తి & కమ్ము, నెత్తి మోది 

కూరయ్చ్పండు, 

నె_త్తిగాలము 

తల నడ నున ర్ట డారు, 

ఆన గా 

(వమాద కారి అఆఅనుటు, 

““వమవాయావాది "నె తె-గాలము.”? 

ఆట మదకు. శక. నాల చా చానా తా లతా. ఆదాన. శర. మాటలు మజాసాతాడాతాగతాా తాం. ల 

నిత్వభీకరుడు,. 

పండితా, (వథ వాద, కుట. 512. 

చూ, హృదయకశల్యము, 

దెక్కు_ "లేక 

బోవు. 

చూ. చెతిన మునుగు వేసుకొని పోవు, 

నెతిన చేతు లిడు 
Un 0) 

దెగులువణు, 

దెగులు వడినవ్వుడు నెత్తిన 

చేతులు "పెట్టుకోవడం 

వాటు, అందుకె 

మలుకుబుడి, 

““హారహార | చెతి జేతు లిడి య కులం 

గన్నుల నొల్కు__...? కాకీ, 2.156, 

ఏమిరా! చె_తిన వేతులు పెట్టుకొని 

కూర్చున్నావు * ఆంత కస్తం ఏం 

వచ్చిండి ర? వా 

నె తిన చేతులు పెటి.... 
వామి 60 

[(వమాణము చేసి, 

“వతి జేతులు వెట్టి 

నొడివిలి'? 

దిక్కుల కుర 
ర 

wl) 

వచ్చిన 

నిక్కాముల్ 

గా, వారి. ద్వితీ, పం, 614. 

క య నలు బా వట ల 
అణాల డం 

వెదేవడే విడవకుండా చెప్పితి 

ననువట్ల ఉవయూగిం చే 

వలుకంటం 



స వెన్ 
—_ అడం 

చచ సెలోకమున నాత్మ సాకీ 

యనుచు నెత్తి వోరిడి కొట్టుకో నిండు 
ల్ టన. కీ 

వు " 
rr 

“ద వెభవపలి మనకు తగదురా ఆని 

పెన్నీ టి. 

వెన వోతు ప పట్టుకొని వప్పొ, 

వమునా వాడ విన శోభు. ఇప్పుడు 

వా, జను ఫ్ర విసున్నా డం 

నె తన పెబ్లుకొను 
ఖమ రు 

గారపవించు. ఆవరించు. 

వాను పండెతు డంకే “నె తిన పెట్టు 

క దయా ఆమ్మ ఆతొరమును ౦ -బి రమ్మం కు 

రాదు శానీ వచే నెత్తిన పట్టుకొని 
వూజిసాను, 37 కామా 

నె ౩న బట్ట అనుకోరు తాను 

"వేసుకొని పోవు. 

కొం 

gp న సేన గుడ్డ 

నె తన మునుగు 
ఎవ 

పోవు 
నర౦నంం వాగొట్టుకొని యారు 

విడిచి "పోవు. 
“సంసారం అంతా ఇన్నా భిన్నం 

అయిపోయి వాడు నెత్తిన గుడ “వేసు 

కొని పోయాణు,.”? రె. 

న తిన వేసికొను 
Tn 3 

బాధ్యత నంతా శతా న 

భరించు, 

““దంటకిప నంతా ఆ కోడలే నెతెన 

వేసికొని చేసుంది.”)” చన 

(నా)నె త్తిన ర 

బాధ్యతను అంటగ ట్లు. 

నక సా అన్నయ్య బూతూ పోతూ ఈ 

పిలల నందరినీ “నా "నెత్తిన చేని 

వాోయాడుం లి చౌ ఖ్ 

810 దసతీ____ని తి 
——0 తానాలో 

నతి నతి కొటుకొను 
జి అజాయ లు 

(ఒకరి అకృత్వ్యంవల్ల) నొప్పి 

వడు, బాభవడు, 

క్రాడుకు చెడుపోకలు పోతున్నా డని 

తెలిసి వాళ్ల నాన్న నెత్తి నెత్తి కొట్టు 

కొన్నాడుం?? 

నెత్తి నోరు బాదుకొను 

విలపించు. 

మనసు కష్ట పెట్టుకొను, 

“కాడుకు ఊరంతా ఆప్పులు చేశా డని 

తెలిచే నరికి వాళ్ల నాన్న నెత్తీ నోరూ 

వన 

బాదుకొన్నాడు.ి? వా, 

రూ. చెతి నోరు కొట్లుకొను. 

SE ముతుకొాను, 

నెతిపెకి కళ్లు వచ్చు 
వో క ౧ 

వాగ ఆరక్కు-. 

“పాట్ల బాడి-దిన నఠరము గనంబడని, 

విరి కల్లను... జ "న తికిని వచ్చె 

గన్నులు నండు గాయ.) 

నందక, 81 పు. 
వ్ 

నేత్తిపై కెక్కు_ 

తలమాద వడు. 

““నింణా "నె త్త్పె కక్కు... 

(శవ, ర్,క, 

నె తిపె చేతులు పెటు 
అలాని ౧... ర 

మూానగించు, పాడు చేయు, 

“ఎంతమంది pe చేతులు "పెట్రో 

చాడు ఇంత ఆస్తీ బం పాదించాడు, 9వ 

కాసే 

యా, "నె త్తిమోద... 

నెత్తి మాయు 

అభ్యంగన స్నానము జోయక 
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డలు కా ఇన్చిను వబోయినవహ్వూజు 

దంటూారు. 

కకముంగిలు నిల్చి యో పారుగుముద్ది య ! 

నాపతి నితి మాసి సే నంగడఢడి 

శం లే నిపు డవార్ముఖ మాతని? ఇచ్చి 

యిచ్చెదన్ 4”? క. 2.881. 

చూ, తల మాయు, 

నెత్తిమీద దేవర చేనుకొను 

అనవనర _వాముఖ్య మిచ్చి. 

నెత్తిన పెట్టుకొను. 

కొల న సజీర్చికాని నె త్రిమోంది 

"జఉవరల 67౫6 జేర్చికాొన్న చో వార లిచ్చ 

కశకాఆఅవమాదివా రె తవు వచ్చిన పనులు 

చూచుకొందురలు.?”? 

భర్యజ, రి పు. 5 పం. 

న తిమీద సిళ కుండ పగులు 
టో గా 
శోకాతిరేకము కలుగు, 

ఏడుస్తూ కూూర్వ్చుుం జె ననుట, 

తరగ డ్రా ఏమన్నా అన్నా వంటే డాని 

ఇ తిమోద నీళ కుండ పగులుతుంది. నీవే 

“వళి బతెిమాలవలని వసుందిలి ఇవా 
ay) భట 

నె తిమీదికి సతులు వచ్చు 
Co | 

ఐబార పడు, 

దిగులు వడినవ్వుడు రెండు 
చేతులతో తల వట్టుకొను 

టై వచ్చిన వహలుకుబడి. 

“పాపం! ఈ చెబ్బతో వాడికి నెత్తి 

దద ద ల. చాల. నాలు నాశ... ల 

“వాళ్లో కొలిచి నెత్తి బావే 
మదికి చేతులు వచ్చాయి .?? వా, 

నెత్తిమది గంజ నేలమీద వడు, 

కుయాకహా యగు, 

కక్ష త్రిమోడి గంజి “నీలమోద పడింది 

మొదలు ఆ దంపతు “లెప్పుడరా క్ు 

అలాడుకు అటూ సే ఊఉ న్నారు.” వా 

| 

| 

| 

ల 

నలు 

నన్ని హిత మన ఆవద - నితేన 
a డా 

శాభాకరము, 

తాళ, సం, 12.198. 
ay 

ల EE భస్మానురులు 
వట చు 

ఉవశకారెెకే అవకారం చేయా 

బారు, 
టు! నే అన్యా డ Gs . రని ఎర్మజపన న యీ కథయమె ర్చ వగు 

వలుకుబడిె, 

“ఆస మెయిక్ వరంబు గొని యాపలు 

డేవుని నెత్తి ముత్తు భ, ల 

లిపుడుం గలదు gs 

ధా కా యూపి ఒద్క 
నెత్తి ౨౮ అలం వు 

వనుగా తి పోవు, వినుడు 
UE 2) 

కలుగు. 

“పాద్దున్ను ంచీ వీడితో ముత్తుకాని 

ముత్తుకాని చె త్రి చా-చిపోయిం డి, న వా, 

నె తి వాచునటు (చివాటు 
అలో ళా మ. 

అక్కు వగా, 

““ఆ "సంగతి తెలిసీ వాళ్ల నాన్న "నెత్తి 

వావేటు చీవాట్లు “ృటాడు.)) మ. 

ఆజ ప్. జాచేటు లన శెపేళికికి 
వాడు కీక్య_రు మనలేక పోయాడు.” 

కాము 

పట్టు) 

క అం 
చయ 

నెత్తి వాచెట్టు చీవాట్లు 

గట్టిగా య్ 

చేస్తు చీవాల్లు 

"పెట్టాను. ఇంకెనా యంది వేగ త 

Fen చూద్దాము, 33 స 

నెత్తీ నోరూ క కొటుకొను 
మిక్కీ- క్ శాసవడు, 

కావ 
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“నాలుగో పెళ్లాం పుట్రినిల్లు దేరి నెతుదుగుడు 

దానేనకికి వు" నెత్తీ కరా కై అ వ్ర o 
కుసిపాప 

కుంటా బయలుదేరాడు.) న. 
చూ, “నితురు౫ందు, 

తుట జొ తిలు వ 

నెత్తుటిలో తొగు. 
వచనా మెద దెబ్బ తగిలి 

జొ తిల్లుచు యా లు ను లేందుండు స్క తుట 

మూర్చృువోయి కరియెల 

తమ్యు౯ డి 

నెతుట బొ టిడుకొను 
లాలన డు 

వగ తీర్పుకొను. 

హూ "విశ 

ఈ, వారి. 1.45. 

“రుం దనదు న లె ట్రిడుకొంట 

మునగం 

ము, న. 12. 

కాక బ్యాాసనకు "యనకా 

బమకరు,?” ఆ 

నతురుకూ 
(UN 0) 

రకపాతం 
జానీ 

భాగ్యము, 

6 __తినర జూలను నెత్తురుకూడు 

మాధవా [$% పాండవో. 11, 

నెత్తురు గందు 

మసిపాొపు; 

చేసి గడించిన 

నవ్వుడూ, మూర్చ వోనున్న 

హూతూ, కొన్ని పట్టుల నని 

పోవునవూడూ నెత్తురు 

(గక్కు-ట అలవాటు. లతుణ 

యూ" చావు దెబ్బ తిని అని 

ఆఅరము. 
యి 

కాన త్రురు uf కు... చు మార్భ్ఫా, 

 యతుం జె తెలిసీ**' ఊఉ. హారి, 1,532, 

, “కుక్కలు వెంటం బడ్డ నొక కాన్ని 
_మృగ౦బులు వాతి నెతురుల్ , 

కకళ్ష శ్రీ కలో యిట్టి నితురుగందు నిచట్క , 

దద పోవంగ వలననే నిదగతినిి) 

భోజ, 6.25. 

నెత్తురుగడ్డ 

ఒక విధమైన కులుకు. 

నెత్తురు గళ వట్టు 

ర క్షం మూ డ గా మూర్చ 

వచ్చు. 

శ తెట్టువలు గటి యున్న రష కారులు 

౫నురగాని -నెత్తురుగళ వట్టి. 

=a 2.118, 

గక్కు_చు చలం గరా అట) 

ఊ, హరి, 2,120. 

“వాడు ఆ చదాబ్బకు నెత్తారు కక్కు. 

కున్నాడు. 

నెతురుపొదు 
— ల) 

మధ్యాహ్నం, 

కామ 

మను. 4.60. 

నెత్తురుబంక 

ర_కృగహాణి, 

గులు, 

(పాణనస్నే హితుడు. 

జయా, 8.115. 

ర క్షవిరేచ 

నెత్తురువాజు 
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నెతుపటము “హె పెచ్చులు. దీనికి న్నెమరు 
తుం పక చెటుచు నందిని యజం నాకుచున్ 4-- 

నెత్తురుకాడు వంజోది, పారి. 2.96. 
“బా నలతోం గడు న్నతుపట్ల మెన నెవురు కేయు 

పొలము) తాళ , సం. 10.52. 
స చూ. నివురు ఇటు, 

నస మార్చు - అ 

నమ్మ్మలివరుజు 
నిర్మూలించు. 

క_త్రెపిడ్, 

“హ్ (పాణు నరిగిన వెదకి వెదకి, 

మనల "నెప మార్పు గా కేల మనంగ నెమ్ము "బు 
నిచ్చు, నితని వధియింతే మని.” శాళ్ల్,' ఇవవడు 

లు | 
నెపపడు “నిన్ను నాభికి డిగ్గంగ "నెమ్మి సేయు, 

దోవీ అగు; చెడవా డని, బద్మ్హులో-చన మరిగి భూపాలుకరము ఎ 
ప Ge వన TLD, కు గ్ | a... 

"బేంక, పంచ. 1.514. , నెమ్ముకొను 

నెప మిడు సలాం 
సాకు వెట్టుకొను. _ నెమ్మొగము 

“భూసుశేంద! యేకాంతమునందు ' = ముఖము, 
నున్న జవరాం(జ నెపం బిడి పల్కు_ ' అ 
రిం-చులా గింతియ కాకటి మను 2.41. ' నెయ్యపుగలను 

నమురము, నెహుకొను సై 
ష్ కొను చకా, 1.268. 

ల 4 హా 

మను, 4.84, నయ్యపుగిన్క 
నెమరుకు వచ్చు [వణయకోవము, 

జ్ఞ_ప్తికి వచ్చు. నెయ్య మాడు 

Sone: వియ్య మందు, “న్నే హాము 
నెమరునకు తెచ్చుకాను చేయు. 

జ పికి తెచ్చుకొొను, విష్ణు. పు. 2.209. 

“2ఒక్కు_చోం దర్మో... క్రిం (దొక్కుడు. నెయ్యము తియ్యము 
వడు డీవు, తెచ్చుకో సెమరున కిచ్చ (పేమాదరములు. జం, వత్స 193 బిహులా, 1, ఆ, 

; “క్షాన్నిరు కరంబునం౦ దుడి-చి 
నెమరు వెట్టు | చె య్య ముల ది య్య ముం దో౭ప ని 

చెమరు చేయు. ట్రనున్ ,”) పారి, 1.1కిఢ, 1 
i 



"ఆర... నెర ఏ1 4 "నెర చొటు 

“కనజరునం జేర “వేలి మది నెయ్యము “కన్ను జెప్పు చెట్లని తన వేయికన్ను లూ, 

తెయ్యముం దటో౭ప ని టనున్ ౮? ెరవరి దమ్ముల చనెరను ఊగాడు 

రాజనగో. 2,10. భాస * ర్మ ఆర, 1.48. 

నెరజాణ నెరను వెట్టు 
నర్పరి, తవమూ మెట్టు, 

““...ఆ పలుకుసపోడిమి యా _ జ , ,.ఛరనువటితి పరాశర లంతవానిఎ) 
జూణెకీ తగున్ రాధి. 2.58... “శృం, శాకం. 8.189. 
నెరపద్దు ' నకు లాడు 

గావ్పతనము. ఆయువువట్టుల తగులు, 
ఓక్స్ డా "నెక పద్దు నరయల-గా నీడా భార, ఆర, 1.814. 

ద్ర | 
ముద్దు కలన లీ రాధి, హెడెక', 86. నఅబకు నేయు 

నెరవచ్చు మర్శ్శభేదనము చేయు, 
వినవచ్చు. 

దశకు. 1.75. | నెకిజాణ 

నెరవాడి యెన క 
= “ఆన కాని మవేల్నె అజూణవు, “నల 

నిశిత మయిన, 
' జెప్పంగ రాజు యొంతకథ యిది... 

*ళ-సెరవాడి యెనమక్కు._ల.?? రాధా, వాం'స. లి.118. 

నెరవాదిబిరుదు చూ, నెల్లూరు విఆబజాూాణం 

(వసిద్దుడు, బది కేవలం రిక్క_వనిలో 

were “జదచాదడి బిరు చె. ఆరితేరిన దనే కాక వగలాడి 

రాధా. 8.46. , వలె కొంత మాయికతను 

నెరసాని కూడూ సూచిస్తుంది, 

నేర్పరి. | నజతనకాడు 
తారా, శళాం. 8.112. ' సంపూరుడు, 

వో 
నెదను జూపు | మను, 4.7 

కడకంటి చూపు. . నజవాది 
“నిరసుంజాపులతోనె నాయ్యంబు 1 నత్వ|వతుడు. 
కార్చి కి, ఇర వె నతీయ ంబు నిగుడు “ఇబ వాది భ కండు.) 
చుండ"? విక, 4.208. | = బన 5,129, 

నెరను తెగడు వ్ (వెాఢుడు, (పాఢు రాలు, ' 

తేవ్వు లెన్ను. _ “తొలితొలి రుక్మి ణీరమణితో “సి 
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వాడివి చెత మాడువో, గాలిచెదవేని నెజీకొల్బా 
ములు”? GG. హా, 8.118. a 

తాల్పు. 

న స నెజినట్లు 
ఖీ ఆగు, వం 
వై న యంచువకటు 
కొన్ని (పాంతాలలో, కొన్ని లు 

వలాలలోనే విరివిగా వాడు నెణేదిడు 
a) 

కలో ఉన్న పలుకుబడి. 1. కువమురుకొొను, 

కక రత్రి పిల్ల -నెజవాది అయి మూజేం డ్ భార, (దోణ, 8.160. 

అపకు. ఇంకా "పెండి చేయక పోే 9, నెటు వేలు, 
ఎట్లా ? వాం భార. శాంతి. 8.28, 

Es అ నెణిీయలు వాజణు 
౦! దజాలవనిదన, | . 
= వీ ఆసలు బెటులు పాలు, నాలాలు చలు, 

నెజవేర్చు (2 పొడు. 4.16. 

1. పూ రి చేయు, | నెజేవాటు 
9 ప. | చూ. సెజీయలు బాబు, 

- స్ట అ " ' నెజెవెట్టు 
జు 

నెటి | వీలు -పొడుచు-తొెలుచు, 
1. పూర్తి అగు, 

9, ఈజేరు. నెలకట్టడ 
నతి దవ శల కెింతా అని ఇచచ్చేడబ్బు. 

ఇ స రామా. పీతి, 107. 

““నిలువునం గనాలినమేడలు, “నిబీ దప్పిన 

నాడడలు,”? డ్ వారి, 1.55. 

నెణీక గట్టు 

కుచచ్చెళ్ళువోసి కట్టు. 

“ఆంచవన్ని యలు తోడ నంద మెన 

మడుంగు, బుట్రంబు నెలీక 

గట్టి.” కాళీ, 8.212. 

నెజీకవట్టు 

కుచ్చెళ్ళు పోయు, 

ఆయు, 6.128, 

ns గో భాదల పు 

చ... అదలా కరం శ 

ద అతు... దాతు ుంనాలు అలా ాంలనాల లల. నాల 

కట్టించి? 

న ల 

 “కనకా చలము 

నెలకట్టియ 

అర చంద బాణము. 
థి 

ఊత, హారి, 6.50, 

నెలకటు 
లు 

1, ఆ ఆాతిచవ్పట, కుట్ట మము, 

““గాదియలు వడం (దోచి ఇెలకట్టు 

సయ ₹ 169, 

2, గచ్చు చేసిన నేల, 

“ఊనెిలక ట్రయ్య.?? 

కుమా x 98 
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నెల క న్నాజుగని నెలను తేగల 

చందమామను కూడా అసాధ్య కార్యములను నిర్వ 

చూడని. 

ఎండ క న్నెణుగసి వారే సుకు 

మారులు, ఇక నెలకన్నెజుం 

గని వారి సంగతి చెప్పాలా? 

“కఆదిగెరే శ్వోరి వంటినం గంచదెద్కుు “నిల 

క "న్నెఆుంగవు చేని. 

కమా, 6.18. | 
నెలకూన 

బాల చం దుడు, | 

నెలకొను 

“నీక చేతః పీతి నెలకొనంగ.?” 
పాండు. 92 "74, | 

| 
నలకొలుపు 

| 

నెలకొన జేయు, 

నెలతకుు.వవిడ 
Ga | 

దుర్చలుడ. , 

చిలలు నిండక మును వే 

పుట్టినవిడ్డలు దుర్చలులుగా 

ఉంటా 'రనుటమై వచ్చినది, 

నెల తప్పు 

నల మనలు, గర్భ మగ్గు, 

చెలనెలా బుతుమతి అవు 

తున్న ఆవిడకు ఆ రజో 

దర్శనం ఒక నెల తెప్పిపోయిన 

దనుట. అంెకు గర్భం తాల్వై, 

నవనుటు, 

చూ, “నెల మవలం, 

_ర్రించగల జాణ సుమా అను 

పట్లు నిరసనగా అను నూట, 

చం(దుని తేవడం అసాధ్యం 

కదా. 

కుమౌా, చి,1రిర్, 

నెల పదినాళ్ళలోన 

కొెది నాళ లో. 
రలు ళా 

““ఐిల్లు పట్టిన "నెలపదినాళ్ళలోన ఎ” 

కా. మూ, పి.8ర, 

నలపొడుపు 

చం[దోదయము, 

|; కఈచజనిలపాడుపఫుల ౨? నెప. 2.89. 

నల మసలు 

గర్భము ధరించు. 
బుతుమతి (వతినెలా అవు 

తుండగా, ఒక చెల తప్పి 

బోయిన దనుటమై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“మగువ కంతట నెల మనలెం దోడోన, 
తగ గర్భచివ్నాముల్ చా నంకరిం చెం? 

బస, 1.12. 

“మగువ కంతన నెల మసలె గర్మంబులి 
పండితా, ద్వితీ. మహి, పు, 154, 

చూ, నెల తప్పు, 

నెల మూడువానలు కురియు 

దేశము సుభిశుముగా నున్న 

దనుట, 

దేశమా తృకలమోద న- 

ఆనగా వానమోద నే - ఆభఛార 



సల. నెల వ్ [7 నెల... నేతి 

వడియున్న రోజులతో సనెలకు నెలఅసంచు 

మూడువానలు కురి సే దేశం 

నుధితంగా ఉంటుండి అను 

లేపి వచ్చినవలుకుబడి, 
కూ 

కకణల మూంయడువానలు నిలిచి కురిెసె,”? 

ఊమి. 6.9. 

నెలలు నిండు 

[వ్రనవనమయ 

త్ "మ్మిది సెలలు 

యగు 

“మగువకు ఘృతకకీమంతోత్సవంబు, 

యు గు, 

పూర్తి 
i 

“ఊజఇగడింప6 దొ మ్మ డదినసెలలు నిండు 

టయలరం ద్విప, కల్యా పు. 88. 

నెలవరి 

నేద్పుకాడు., 

“వాసుదేవన నెలవరివి మగుడ “నీల.” 

తాళ్ల, సం. 10.148. 

నెలవుకొను 

చెలకొను, 

నెలవుకొలుపు 

గాలకొలుము. 

*ళనిజపదనఖరేఖ “నిలవుకొలిపి,?’ 

పిల్ల లకు ఒకసల మాతే 

మణజ్ొక నెలలో వడునహ్వాడు 

కలిశేపీజ, దడినిని తొలగించ 

డానికి డికి తీయడం వా 
వా రెం 

రాలు చే సారు, ద్రదొ క 

నమకం, 

“కుల బాడికి ఇది పదకొండో -నిలసందు. 
య 

ఏచె చా దెఫ్టై తీ నీ పోతుంది 

నెవయబడు 

వె కి లేచు, 

నవ్వుడ వడు 

అధికముగా ఎండిపోవు, అధిక 

తాపము చెందు. 

“వడ వీటచవాతి 

మోవితో,:? 

స! . 

క వ్వ డనడు 

కుమౌా, 5,70. 

_ నెళినెళి 

నుసి నుసి, 

నుగు నుగు, 
౧ ౧ 

Cn] 

నె జల ౯ 
eg) 

విప, ల్.లి. 

నెలవు పడు 

నిలుచు, 

నెలవు పఅుచు 

నిలుపు, 

నలవొందు 

వ్యాపించు, 

'సమోర, 1.67. 

| 

1 

1 
॥ 

(ap) 

 హాతనూభవ...?? 

నసనంతావసూచకం. 

““ఆకట నేం జెల్ల “నేం జెల్ల వో కమార, 
జారి, ప్రా వ్,15ర్, 

నేటితో తీలు 

ఇంతటితో నరి, 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్న 
మాట, 

“వాడికీ నాకూ సంబంధం 

నటితో తీరిపోయింది.” “నా 



“సేటు... నేతి 818 -నేపి.__ నేను 

చాధ నీకు నేటితో తరి నెతివరాకు 

మం | -నతివీరకాయ. 
ల. నా పాపఫలము చేంటితో. క 

డిజె నోకామ్మ ! నిన్ను జూడ.” SHO ల గావు మేంక మెడ 
న వాంచ. తి.151. చన్నుల నేతివిడాకలున్.?? 

చేటుకొను ఒంటి. ఫో, 96, 

చూ. “నేతివీరకాయ, 
అతిశయించు. | శ 

నెతివీరాకులు 

నేటు చేయు ఒంటిమిట్ట. 26. 

1. దృఢవరుచు. నేతు లుట్టగ 

“వేల్పు బోటి నాభి విస్తరిల్తె నపుడు. 
“ఐడంద బావిని బోల్పు, నసర్పుకాం(డ 

మాట నేటు చేనీ,”? రసిక. 6.100. 

2, లెక్కించు, 

అచ్చ. అయో. 109. 

నేతికుండ హె ఎలుకవలె 
రుచి మరిగి వదలనివాడు. 

““ఆఅలంతులం బో వుత “ప్ప యిది యెనను 

నాతడు "సేత కండెప, "నెలుక సలంబు 

జో ఏడిచి యేను ఛవత్పతిం గాచితిన్ ౨, 

నిర్వ, రా. 6.20. 

నేతివీరకాయ 

సార్ధక యు కానిది, 

ఒక రకమైన వీరకాయను నతి 

వీర-కాయ అంటారు. కాని 

అందులో నేయి ఉండదు. 
నతి అనే వదానికి ఇక్కడ ' 

వమా(త్రం సార్థకత లేదు. 
కచా ! 

“నిగమశర్మాభఖిధాన౦ంబు -నతివీర, 

కాయ, ?? పాండు. 8.18. 

చూ. “నీతిఫీరాక, | 

' “ఏ మలా మాటాడుతున్నావు? 
cn 

చను లూరు అన్నట్లు నేతులు 
ఊఆఊరగా, 

కలుగ నారంభించగా అని 

తాత్పర్యం. జల జల ఊాటవా 

కఠుగిన దనుట కిది, 

“ఆంగక్నకియలు నెకొ్క_నురీతులు 

వతు లుట్ల ౦౫? 

పండితా. (పథ. డీమో. పుట. 180, 

ఎను పవ రనుకొన్నావు? 

చను సా మూ న్యు డను 

(రాలను) కా దని నొక్కి 

చెవ్వుటలో ఉవయోగించే 

వలుకుబడి, 

“నను "సవ్వతిం-గా జూూచితెవని యంత 

ర్చాపష్సు యగుచు నవనతముఖి మొ.” 
పారి. 1.182. 

నే చెవ రనుకన్నావో? జా[గతం? 

వా, 

న్న 

"నవ రనుక న్నా వేం 2? 

ఇత్యాదులు. 



నమ్ 819 సరసుల 

నే నుండగా డెరణోతు 

“న నుండగా ని ీమి తెలియనివాడు. 

భయం +” అని వాడుక, నేరబోలు 

“ఇంత వంత ని "కేల లతాంతమౌాౌ(త నాభ యుగ, 

మున కేం గలుగన్ విను” 6... భారత భారతీ సము,[దము దటి 
పారి. 1.185, యంగ నిందను విధాతృన కనను న్ 

చే నున్నాను బోలు సే భార, ఆది, 119, 

వావి క 
“ఏ కండగా ఆనరాగా చేను రమ్ వెట్టు 

ఆన్నాను, భయం తేక నిశ్సిం | తవ్వూ పట్టు. 
ళ్ జ 

తగా ఉండవచ్చు” అన్నవట్ల నా కం (ఇరా ష్ వన్... గారమి 
వ ౧౧! వెట్రితి గాక యేను మో, "దేవత లున్న విటి 

ఉవయోగిస్తారు, కరుజంతునె మిండటీకంబుచేయత క, 95 
“నే నున్నాను. నీ కేం ఫరవా లేదు, ఊఉ, సారి. 1.67. 

se *  కర్హుకొను 
కప మైనా వస్తె ణే నాన్నా న గా? తవ్వ ల 

క లు 8.158 బిల . 
నే నెంతదాన (వాడ ॥ వా 

( ) నరము లెన్ను 
అంత శ కి లే దనుట. త gs 

ఎ ఆవాలు కం? 
గ sens ట్ aw . య యం తని కకాన్లరము "అన్ని మున్ను రమతణీవముణి 

వైన. | రుక్మిణి రయుంత వేండినన్ .'” 
| కళా. 2.188. | ఠరాజనో. 1.95. 

న నెవ్వడను నేర మెన్ను 
నాకూ దీనికీ నంబంభము తవ్వ వటు 

లు లేదు అనుట. | “నామోంద. నేర మెన్నక పోల 
“మాక నొక్క స్వతంత్రమా... నే, డతండు.?” 
చెవ్వడ డి | వరః చ కిపి,_. పుం 496. కుం. 7. 

వర. రా. బా. పు. 216. పం. 18. ' నేల కటుచుకొను 
| నేర పెట్టు | వడివోవు, 

దోషము మోపు. “వాడు ఎగిసి త న్నేటప్పటికి వీడు నేల 
కఆఅం-చుకు న్నాడు.” ఇవె, 

“రెడ్డా, గలసి యొక ముడుపు 

శాకాని, పిలిచిన నీ కితు నేర పెట్టుదు నేల కలయు 

వముగనికొ -వేంక, పంచ, 4.494. నాశన ముగు, 



"వీల నల 

“నిఖిలజం తుతతులు నేలల గలయ.?? 

కళా. 6.68. 

డేలకు కోలకు తెచ్చు 

ts నానాబవీభత్సము చేయు. 

“కపి యవనలోకనం బొదవ 

గోలకుం జచ్చినటి వాలం డామయొలనా6౫గ 

బోంట్లు "తెలియ న్వినిపింతురు నాకు 

ఇంతయున్ = కళా, "/.85. 

2, చంపు. 

కఆరాతిబలము  ేలకుల గోేలకు 

జతురు.?” భార. కర్ల. 2.88. 

నేలకు తెచ్చు 
వడగొాటు, 

౬ 

కఆఫింరు నివంరొ కో నేల కళ6 

ఇచ్చిరి 20? భార, (ద్రోణ, 2.286. 

నేలకు నింగికి నూ (త పట 
ప) 

నేర్చు 

ఆశకాశానికీ భూమికీ చారము 
కటు, 

ఉం 

అసాధ్య కార్యములను చేయ 

గలవా రనుటకు... 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. లె59, 

నేలకు (వాలు 

సాగిలివడు, 

“జాచి బడి వాలి నేలకు, (వాలి (పణా 

మంబు లెన్ని వలనీనం జేసెన్ ౨? 

శా. మా, 4.75, 

నేల కోడివడు 

భూమి నంతా బా పి 

"నేలను మోాతిపోవన్రు. 

౦ చు, 

"నలకుల 6ళచేదిమాత్ప్స్య (పభ _దాదిబలం బులు, 

820 చల... నేల 

' కద్భప్టి కధికగోచరంబు, గాం. బన్ని 
ళా 

' నిలిచె6 -గాయ్వ్యుతో చానవ,కులబలంబు 

శల కొడివడంగ.ి? కమా. 11.80. 

నేల గలియు 
నరిం-నచు, 

నిరవ శేష ంబుగా నేలల ఇలి "సెం? 

భార, సా, 1.202. 

నేల గలుపు 

ధషంనము చేయు. 

“ని ద వోయొడుసుఖ మెల నేల 

గలిపి? శా, మో, 2,119. 

నేల జీరు 

నేలవై జీరాడు, 

“నలం జీరక యుండలం గేలం గుచ్చెల6 

బూనుకొని యూడిగపుసతుల్ గునిసి 

యాడ, శంక, 1.411. 

నేల జూచు 

అవమానముతోనో, 

తోనో తల వంచుకొను. 
““మనుజూవలిని జూచు మణి నీల? 

జూచు భరం దలవం పయ దన కని 

చూచు.” 

పండితా. ద్వితీ. మహా, పుట. 4&7. 

నేలతో వీపు మోవ వైచు 
వెల్లకిల వడ వేయు. 

““వృప్యైవిరుండు "నేలతో విపు మోవ, 
నతని వెచిన నవ్వీరుం డతనిం (గింద, 

వై చె ఈ, వారి, 85,67. 

నేల నాకుగ_న్నాడు 

[కింద వడాడు, 
యు 

కకవ్రాడు డొక్కలో పాడిచేటప్ప టికి 

నేల నాక న్నాడు? 

నిగ్గు 
౧ 

బొ 



-తల._-టనవేల వీ21 నల. నేల 

నేలనానుపువాన 
కొదెవాళే చినుకులు, 

Cr 

“ఆ, ఏదో నేలనానుపువాన పడింది, 

సేద్యాని శం పనికి వస్తుండి డ్డ వొ, 

చాల నాలుగు చెఅాగైబ్రా 

-జినం అంతూ. 

కన స్వయంవర మం౭ త వవపునకు “నేల 

నాలుప ెజఅంగససలముఅడేి నాజకకమా పలు 

ఐచే సిరి.) కష 

నేలనుండి ఎగసి మడమ్ుది 

కేగు 
తాన, నం, 11.8. ఫాం 74. 

నేల పట్టు 

దిగులుతో మూలబకు, 
“ఇ వీల “వెళి పోయి నప్పటినుంచీ వాళ 

a.) రా Cap) 

తది సల పటిందిలి) 
గా oR 

నెల వా అగు 

చల యగు, 

శకం అన్నీ “నేల పా లయ్య్యాయి.?” వా, 

జ్ర శి నప్పు ఉినుం-బి నను వేసిం దంతా 
నా, 

నలపా లయి పోయింది, వాడి కిప్పుడు 

ళా, 

“సను కానివాడి నయ్యాను,?? చా, 

నేలపాలు చేయు 

ధ్వ నం జేయు, వాదు 

కోయు, సిర్మూలించు. 

“దక్కు_టితోడి కయ్య మెన, లీల 
మి మంది నేల పాలు చేయనే,’ 

Cen శల్య. 2,825, 

““పరిజనముల “నేలపాలు చేసి,’ 

క్షమా. 2.66. 

నేల పెల గిల నార్చు 
ఉమ. 

గతంగా అజుచు, 
ee 

ఇ 21 

. ““వూాని 

శకకమ్యుశు నేల “పిలగిల నార్చి మయపకాో 
tap] 

(గనిరీక్ష ఇంబులన్ 3? 

మనసు మా, 2.56, 

ఎ లు, ఇ rae షు “అమ కాన చెలువకుండు 

గ (| గ | 

ల చలా నా కాళ్లు నిలువవు రన్న, 
ఏల పల్క_వు సెప్ప వే యన్న నిక, నడి 
పిఠా కోడడూ యంగికిివమముులా”ొ 

బసవ, నీ.59. 

~~“ బెట్టి కాల రాచు 

వధించు, 

రాచి రంపాన పెట్టు వంకికెడి, 

““ఆప్పడుచుల నప్పుగిది “నేలల బెట్ కాల 

రాచునటి యా -చిన్నవాం[ డుం) 
ca) 

భర్మ జ, 46 పు, 9 పం. 

చూ, కాల చెట్టి చల రా-చు. 

నేల బెటు 
ర్ 

నల గూల్వ్బు , 

వ-చచ్చినను ము కుద 
రా 

సలం చెక్తుదకా.? 

భార కర్ణ, 8.262. 

గరుని 
లా 

 నేలమట మగు 
రలు 

దూంంంవజిం, 

“కాలు లంకాపురీ ఘనసాలాదుల "నేల 

వ భాను. శర 815, 



"నేల. నేల వీ22 నల._.__"నేల 

నసలమట్టము చేయు 

ధ్యంసము జేయు. 

నేలతో నమానముగా 
చయు, 

“ఊర్యాండకర్ప రం బొరయు 

ళా ంధ్యా(ది కరూంటంబులు “నేల మట్టంబు 

కా, మొ, 1-124. 

ఫైకి 
జ షన్? 

-లమానికె 

చేలమాళిగ-భూగ్భ హాము. 

కాకియా. 1రి4, 

శలమాలె 

భూగ్భ హాము, 

“హు కుతుండు నలవోా ఆ నున్న కి 

కాల వేడిపాలికిం జనుజం-ది...ి 

విక, 80, 

-లమిన్నులు కొల్చు 

గ ర్వ ముతో ఎగాదిగా 

మా చు. 

“రమ చేలినట్రిగుర స్తు నందు రడేము, 

"నలమిన్ను లు "నాల్వ "నేర్చు తురుడా,”? 

శుక, లె,2రి, 

సలమీద నడవడం లేదు 

పాగ రెక్కి-న దనుట. 

కాత, 164, 

నెలమీద నిలవ లేక పోవు 

మిడిసివడు 

“వాడి చేతిలో నాలుగురాళు తిరి 
టప్పటికి "నేలమిద నిలవ లేక పోతు 
న్నాడు, ఏ9 వా, 

నేలమీద నూక కవు 

ఆయుస్సు లేదు. 

, “లం బొదువుద మనుచును, 

వాడికి సేలమిద నూక లేవు. ఎన్ని 

వె ద్యాలు చే నే "సేం ఎన్ని మం, తాలు 
వ నం క 

నేల యవిసి మూగినట్లు 

ఎక్కువగా, నేల యోోనినట్లు, 
నేల 

యవినీ మూా౭గినటు నిగ్నరభంగికా,?? 

"భార. వాస, 1.188, 
చూ, “నేల యీోని నట్లు, 

ణో 

నేల యీనినచందంబున 

వరీతవముగా, 
పురోభాగంబున నేల యీనిన 

చందంబున వెలి లాలా నుసుళ్ల 
విధంబున.. హాంస. తి.29. 

భూ, నేల యీానినట్లు , 

నేల యీనినట్లు 

జననమ్మర్హం ఎ క్కు. వ గా 

ఆన్న వ్వూడు ఉవయోగించే 

మాటు, 

+» ఈ ఆ ౪ ఈ 

, శక్ర తిరునాళ్లలో నేల యోాని నట్టు 

' జనం వేశారు, 3 ల 

తా. నేల యానినచందం౦ంబున, 

నేలయు నింగియు తాళముల్ 
వాయించు 

అసాధ్య కార్యము చేయు, 

ఏమైనా చేయగల అనుటకు, 
““నలయు నింగియుం దాళ ముల్ 
వాయింప... నేర్చు గలిగి. ..౨౨౦ 

కుమా, 6 185, 

నలయును మిన్ను దన్ను 
చాల గొప్ప దనుట, 

““నలరయును మిన్ను దన్ను న్స్ “నేర్చు 

కొొల౭ది,?? రుశ్మాం. 1.125, 



నేల. నేల లిలిపి చె త___నొక్కు-. 
ళ్ 

నేలలో వెడలని నై తరంగా 

నడ చుటు కూ eens మొదలు నయముగ, యుంచుగా. 

చెట్టని, “నెతరంగా చెప్పి సాధిం -చుకో బాలి 

అతిబాల్యావస్థ లో ఉన్న, గాని కొబాడ్ి తెచ్చుకుంెకే ఏం 

“నేలలో, Gas కత =! వా, 
కులాంగన...లిడం (దోవక వోవంగ, 0౮ నయ తర వము -- నై తరంగా 

లల వాడుకలో సాగినది. బాది 
= 2 

నాల విడిచిన సాము కొన్ని ( వాం తాలలో నే ఉన్న 

పునాది వేనిది, మాట, 
ఆన "లేమి జరిగిందో తెలుసుకోకుండా | 

వట్టి వాదులాటలతో (ప్రయోజనం య్ | వై ధనతార 

sus ఆంతా నేల విడిచిన సాము నాశక క్యు 

ప్పి తేం? కాము జూద _ ర అల 
బై రతి సా, డి ద్ర 

చూ. నేల విడిచి సాధన. i స్స్ క న Ss 

నేల విడిచి సాధన ప COCs 
a నస గ నుండ వఠరున గా . 

వి న ౫ శీ 
న అ nia సరతత వ పలక త్; శమ 

డు ls స 

చూ. “నేల ఏడిదిన సాము, (వత్యకి + సాధన, నై ధనం, 

నేలనెము కూ తగునా? మిత్రం, వరమమి[తం చ అని 
పనికి రాదు అనువట ఊవ లెక్కిస్తారు. వీనిలో నై భన 

C౧ 

యోగించేమాట. తార చెడ్డది, 
శ చ వక ట్ర క్రైం శు బోలువస గలునే నేంచేము నమిలితే అల్ల హన 

క్యా చప్ప నయి పోతుంది, ' శీ ప 
(శవ, 2.79. 

ఇది. కపూయాలకు తవ్పి తే 

కూరకు వనికి రాదు, నొక్కులు ట్ 
క 

i గువ్వలచెన్న. 4. వంక లు దిద్దు. 

నల (వాయు అంతక ంకు బాగున్న దను 

బదులు చెవ్వ లేక పోయి. వట్లు ఉవదచూగించే వలుకు 

నవ్వుడు కాలితో నేల (వాయు బడి, 

టయ వచ్చినవలుకుబడి, “జాబిల్లి క నొక్కు_లు దిద్దునెన్ను 
_ దురునులి? ఈళవావు చేవుండు "నేల (వాసెలి 

గౌ, హరి, (పథ, పం, 1235, వర, రా, అర, ఫు, 122, పం, 18, 



నొక్కు...._నొప్పీ 924 నొన._నోచి 

నొకుు.లు దీలు నొసటి[వాలు 

వంకలు తీజి చక్క_ నగు, విక, (బహ్మ్మాలిఖతం-క ర్మ-విధి, 

వసించు, “నా నొసటి[వాలు యిలా ఊం౦ంది, 

“క రవదళ ంబుల నొక్కులు దిణ,?? ఎవరి నని ఏం లాభం 2% వా, 

షి జమి, కంర్ర్. 5 us 
నాసరింఖలు గజిబిజి చయు 

నౌగలు విప్పు కార్చొను ఏిథి వాతను చెణచు... ఆయు 
మన ఇక గ్ EE కాం జనం, సును నరింవ జేయు, 

కాళ్లు క చావు, ““వెజులుని, నెనలి రేఖలు గజిబిజి చేసి, 
బండ నొనులు వవ్చుడం బంక్ క్ బన, 7.2058 పు 

కే ల 

కప్పు మొ నొసలు బతుడు, నోరు తోడేలు 
కాచ్చిననోర పలుకకుండు నా న న 0 సాధువేవం, కటుభామీ. 

వలెత్తుమాట  =నకుండు. 

తనకు. బాధ కలిగినా 

మాట ఆన డనుట. 

వఆతు 
ల మ్ 

కల త్రమామల జీవ లాసన కం జేయు 

వె రకము మ్ ల. నొ-చ్చిననోరం బలం 

కండు. 33 బనవ. 1.6౧. 

నొచ్చుకొను 
1. చాధవడు, 

““వా "డావోూట ఆన్నా నని ఇవాలా 

నొచ్చుకు న్నాడు)” కమ 

౨, నిందించు, 

కకర్చుసునీత కాల మింజే యుపు ) డెవ్వరి 

నాచ్చుకొనయ నటికి...౨? 

గోముఖ వ్యా (ఘం లాంటిది. 

““నిశువప క్రై తెరుమణియు వేస్టవము 

కాని, గ లాడు మాట తిరు చూడ, 

ననభు నొ సలు బత్తుండును నోరు 

స టన్నరీతి “తో౭చుచున్న 

' దిఫుడులి” వజ. 8.158. 

మల పాత: 

అదృష్లవంతులు. 
ల్ల 

' “నోంబినబారి సాము 

అది లభించుటకు తగిన 

పుణ్యమును చేసుకొన్నవా 

రనుటు, 

లవ నోమని 

' వారికీ వచ్చుననే ధరన్ ౨? చం. రా, 5.656. 

నొడలదొంతి 

నంఛయము, 

బక్, 

నొప్పి వడు 
శకాధవడు, 

నకుల జెప్పిన...” వరానా, ల్, Fa 

ఊ. హారి, 1.168. 

నోచి యుండు 

ఆ ఫలితమునకై తగిన పుణ్య 

మును చేసికొని యుండు. 

 “ఉవిద యొవ్వతె నోంచఛచి యున్నదో 

“వాత జేషజనుల్ , నొప్పివడి పోయి నలు |; 

| 

f 
| 
| 
యిీా'స్యమం,తకరత్న మింక నౌాందల 

ధరింప,” పొంగి, 1,181, 



నేట_.._నోట కెల్లి 

నోట గడ్డ కొట్టు 

నోట మన్ను వోయి, 

కొత్త, 872. 

నోట గడి పెటు 
ts ణు 

దె చెవ్చూ. 

న్ కాత, 50. 

భూ. నోట గడీ యిడు. 

నోట గడ్డి యిడు 

మ చెప్తూ. 

““నలువురు నోట గడ్డ యిట నవ్వుల 

బుచ్చితి నగ్గివంటి స్కతీ్కొు_లమును బుంగ 

చేసితిని... చంతా. 6. 6₹) 

భూ. నోట గడి పెటు, 
Gs €g 

నోట దుమ్ము కొట్లు 
కు 

జీవనము పడగొట్టు. 

కిలలనోట Be గొట్టి, 

జేయుెకు చారి 

నందక, 102 పు, 

శక, వారి 

తాము కాం 

సంబం టి? 

నోట బగ్గి వడు 

నోటు ప కుర; 

అనుభ్విస్తున్న వస్తువు 

దూరం చేయబడినవూడు ఉవ 

యోూగించే వలుకుబ?. 

“జూల నోటు ముట్టి కొట్టి నాడు” 

“వందలగసన పి. 

“కాక వెలు చిన మాట నిక్కాంబ 

యేని “నీండు నీవంక శారూాలనికర 

మునకు జెలంబో మా ౦ 'స్షుండంబు 

జెల్ల మయ్యె, (దాంత పురిబారముల 

నోట బగ్గీ పడియి .*? 

సుక. 2.51. 

భూ, వాని నోట మన్ను పడినది, 

దము. 

త ఏన నున్న కాడు సి౭ా 
యు 

న్నము, 

“వాడి నోటికాడికళూడు పడగొట్రి తే న్స్ 

శేం వస్తుంది రా జై? 

డోజటికాడిది (కడది) తీయు 

జవనవము వడగాట్టు. 

“రికరి వోతకికాడిెది త్రీ నువ్వు కట్లు 

వ్రాసే జ్ ముంది ౪? 

చు” 

Es 

ల్ 

యా 
స టికి కశెము వేయు 

aa) 

నౌరు 

*అరుడ చిన్న ఉద్యోగం యిచ్చి ఆయన 

బాడి వోతటిక్ క ఫం వేశాడు 

తా చ 

నాటికి తాళం వెయు 

ఎదు రాజకుండా వేయు. 

“నాలుకను యూపాయలు చేతులో “పెటి 

వాడి నోటికి తాళం జేశాడు.” 

నోటికి తాళం వేసుకొను 
చానము భరించు, 

“మన కెందుకు అ ముని నోటికి తాళం 

వమవాయించు, 

మె. 

ల 

బౌ 

. వేనచుకొని కాయ న్నాను గానీ చెప్పా 
_ SS వ 

లంకకు వాడే పుట్టువూర్యో తం లన్న 

వాకు “తెలుసు?” వా, 

ర తరి నత సూప 

తినుటకు చాలక వోన్సు, 

““నూఅువు ఆరన6ం గాని తిన నోటికి 

వాటు దటంచుల గరార్చులగాలి 

కా. మౌ, త20౮న్, 

ది వాకశుక లో ళ్ న్ 
కూ ౮ 
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“వాడికి ఆట బెట్ట లేము” 

అనగా వాడు తినునంత చెట్ల 

"లేము, 

రి బావ 

జోలికి పోవు, 

“మాడం నోటికి వచ్చినట్లు మాటాడు 
మట. (a2) 

తాడు. వాడి నోటి కవరు పోతారు??? 

"లొ 

నోటికి బుది చెప్పు 
ధి 

జ్యూగ త్త తగా మాట్లాడు. 

వక ఎందుక లి (Be మూర “కంక -సేనియయు 

నోటికి జెప్పికొమ్ము, 33 

న్ర, వి, ౨8, 

నోటికి వచ్చినట్లు 
వ వ్ భ్ 

aes గప 
కవవాడు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడు 

తాడు. వాడి నోటి కవరు పోతారు ర్జ3 

నోటికి ఇతికి పట్టించు 

వూ ముత్తుకొను, 

కం మాలు వినేసరికి వాడు నోటికీ 

చేతికీ పటించాడు.?? వా, 

౨, తిను, 

“పెరుగన్నం దొరికీం దని వాడు నోటికీ 

వేచికీ పట్టించాడు, ఇక మనతో ఏం. 

మాట్లాడతాడూ జః వా, 

నోటికూటికి చేటు తెచ్చుకొను 

తిండికి లేకుండ చేనుకొను; 

జీవిక ఐవోగాట్టుకొను. 

“ఇబ తెలంగున మాటలాడి నోటికాటికిం 

జేటు ఉచ్చు కొంటిల గజా యిని 

డందంబునం గుంది... శుక, రీ.లిరీ4. 
సా అతా 

ఆ చేవుడిెకే తెలియాలి.” 

వాడుకలో : 

“వాడు దురునుగా మాటాడి 

నోటికూటణికి చేటు "తెచ్చు 

కొన్నాడు,” ఇక్క_డ నోటి 

కరూడు అనగా జీవనము, 

నోటి కొక మాట 

ఎవరికి తో చినట్లు వారవగా, 

“ఆతని ఆ స్ర్తి పోవడానికి కారణ మేమి 

అంజు నోటి కొక మాట అంటు 

న్నారు. ఏది నిజమా ఏడి అబదచెోో 

Es 

నోటికొలదుత్ పురికొల్పగ 

నో రున్న_ దని, 

వాడుకలో “నో రున్న దని 

వదో వాగితే నరిపోయించా? 

ఆరం వరం 
యి యి 

తుంటారు, 

“మీక లావుకం, (దొక్కానయటు నోటి 

కొలలందుల్ పురి కొల్ప6గ నందులోన 

నాకొక్క. (డు నక్కా చెనం గ్భతి 

యున్ గతి యందు రె...) 

రవూ, 1.56, 

ఈండక్క_ రా ?” 

నోటి. కొవ్వు 

నోటిపాగరు, 

బారుగా మాటలాడుట 

అనుట, 

 “ఫమీహూో! ఇాలుల బాకాలి పోయెదదొ 

పోదో నోటి కా వ్వేటికిన్ .? 

మను, 6.4ర్, 

నోటి గయ్యాళి 

వాక్ళారువ్యుం గల (ప్రై? 



స. సూ య. నోటి నోటిమాట చాలు! 
గయ్యా లియా, చారబానయోా వ వ్ జ 
యలనసురాలా 4? చెన్న. 4.89. లు (త అ చూ 

నోటితీట వ Se 
“నె నోటిమాట చాలు,  ఊ ఆను. 

బాక్క-_ం౦డూాతి. ఇహ డన్నీ చక్క_ బెటుకొని వసాను,*? 
నోటిదురద. అనవసనరముగా = = 
మూటలాడవ టె నన్న యుబ 

లాతువము. 

కత ంరితముంనం దలవాకిలింల, చెజచుక 

బం(టువుతు నోటితీటయు. డీరకా.?? 

వాంస. 4.168. 

చూ నోటిదురద, 

నాతిదచుత్ద 

వాక్క-ండూతి, 

““వా డేదో ఒకటి అనకుండా ఉండ 

లేడు. నోటిదురద ఎక్కువ.” వా, 

వాన 

నోటిమాట నోరనే యుండగ 

మాలు 

యా. నోటితీట. 

నోటిపూత 

ఆప్లాధిక్టంవల్ల నోటిలో 

ఏర్పడు చున్న పుండ్లు. 

వెనువెంటనే. 
“తను భరణికిం బా మ్మన్న ధాత నోట్, 

నోటిని యుండ భూమండ 

లఅంబుం జేరం జనుచెంచెంి 

కా, మా, 2,86, 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. 
“నోటిమాట నోటిలో ఉండగానే 
మోద బడ తా వేమిరా కి) వా, 

' చోటిమాటముద 

వ మాతం (వాతకోత లు 

ఆవనరం తేక న, 

“ఆతను కేవలం నోటి మాటమీద నే 

' చేలు తీచుకుని శాగలడు.” వా, 

“నోటిపూతతో కారం నోట్లో పెట్టలే 
కుం ఉన్నాను) 

న 
బుదిహీనుడు, 

నోటివీగాలు 

నలం. క్క యు డిగా నో ఈ కి 

వీగాలు వేనుకొనడం ఒక 

ఆచారం. ఆ దవడకూ యా 

దవడకూ మధ్య ఒక కడ్డీ 

దూర్చి విగిసారు, 

“ఆనశన(వతము చే నతుల 

కార్శ వింబుచేం, గనుపటునోటిబవీగ ముల 

వారు, 

కాన. నోటిమాటమీద నిలబడు 

నత్య్మవతు డగు, 

“వా డం తనా నోటిమాటమూోాద నిల 

బడ తాడు. ఏమో పరవా తేదు.ి? 

నోటిమాటలు కావు 

Cu; * 

చెప్పినంత సులువు కాదు 

అనుట , 

వకజలా 0౦ కావ్యం రాయా అంక 

' నోటిమాటలు కావు.’ వొ 

చంద్ర 5,41. | 

నోటిమాట లేవు 
కువ "మేర్చుడిన దనుటు,ః 
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వాడికీ. వీడికీ ఈమధ్య నోటిమాట. 
= శక హా ల్ు 

నోటిమీద కాయ వడకుండా 

(వేయకుండా) 

వాగుడు కాయ అనుట, 

వ్య్వవభానం "లేకుండా మూట 

లాడు ననువట్ల ఉవయోగం చే 

వలుకుబడు, 

ర్చ క నిముసము సోరం “గాయ వేయ 

శకేడ్చుచు.?? పరము. 1,125, 

“ిషోటుం గాయ వేయక వదరుచుం, 

గలఅ౧౩చదసప లతాంగి. జిలుకలార!?? 

కఖఇరాజ. 5.145. 

వాడు నోటిమోద కాయ పదకుండా 

వదుదుతూ ఉంటాడు 

నోటి మీద తంతాను 

ఒక తొట్టు. 

అన్న మాట ఆంత చెడ్డ దనుటు. 

“నువు ఆ మాతలు శ అన్న 

వంకు నోటిమోద తంతాను. 

సన. 

గామ. 

నోటిముత్యాలు రాలునా ? 

“ఎందుకు వలకన్ర? వలికితే సీ 
జే మయినా పబోతుండా” అను 

ఈవయోగించే వలుకు 

వాగు వ్రశాచారము. 

రం కాడక పోయినా నోటితో 

రంకుపురాణాలు  షపెవకొని 

నుం తె వృవది Tr 

1 ౬ ఆ రట్రూ ఊళ్లో ఆస్పతి 

కొతతో కటికాా-య వడు 

వాడికి రావలసిన లాభం 

తప్పిపోయింది అనువట్ల హవ 

యోగించే వలుకుబడి. 

పడింత ర్వాత ౮ 

నాటు ద్యుడి నోట్లో కర-క్యా_య 

పడింది.”?” చా, 

నోటిలో దుమ్ము కొట్లు 
డం 

జీవనము పడగొట్టు, 

వూ. నోటిలో మన్నుు కొటు, 
౬ 

మాటలాడ లే డనుట, 

నోరు చచ్చినవా డనుట, 

“వాడు నోట్లో నాలుక బేనివాడు,. 

ఎన్న ౦ శే నతి బెల్లం కొట్సినరాయిలా 

కూర్పుంటాడు.?? 

నోటిలో సీ రూరు 
ఆక కలుగసు. 

““ఆతిరసాలు చూ సే వానికి నోటిలో 

న్స్ రయూరుతున్న ది.” 

““ఆపిల్లను చూ చే వాని నోట్లో సీ రూారు 

తున్నది” | బా 

చూ. నో మూరు, 

భరి, 

మ పడు 

మణుకు వాత ముగు, 

సట. యిందులో వేలు “పిటి 
(=) 

రా దుర్మాధుడినోటిలే రమెందుకు పడ 
తారు 29? 

యె, 

నోటిలో పురుగులు వడ! 

ఒక తేటలు, 
చ్ 

“నీ నోటో పురుగులు పడ, ఎంత మాట 

ఆన్నావు రాళ? వా, 
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“తప్పులు వలుకుపాత కుని, 
(కొవ్వేద వాని ముక్కున నోర6 

దోంక 6, (బువ్వులు దొజగ వేలి 

పండితా, పథ. వాద. పు, 687. 

నోటిలో విద్దె గొట్టుకొను 

“నున మెవరితో నెన న్వేచ్చుగ మాట 

లాడం గూడదచా! నోటిలో పై గొట్టు 

కొని యుండ వలెనా లి సాతి. 51. 

నోటిలో (వేలు పెడితే కొరక. n 

లేడు | 

అమాయకుడు అని 

సూచిస్తూ హేళనగా అను 

ఘాటు. 

దా రకు 

“ఆవును. ఆవును. నోటిలో (వేలు 

సెటితే కారక లేడు నీ కొడుకు” చా, 

ఇది కావ్యాలలో నోరిలో, 

నోదిలోవల యి త్యాది ధాబా 

లతో కానవస్తుంది, 

“ఓ... నోరిలోపలక్కా (చే లిడినప్పుడుం 

గఅవ నేరండు నినుతుల జడపాపగాం, 
6 

జ అలి తెౌంగి,...?? సారం, లి.5రి. 

నోటి (6) శని 

వేటితో న, 

సోరిసని నుంద కే నో రోర! యకట 

| 

సమూపవూారెనె మనియుం, దూ 
రము కోోయితె జే నా, మ్మేర్తిని నీకు 

యుకే Ey కాని రా) ఆను 6.82. 

WE 

ule ఛజ 

మాతు అన్నాడా డ్డ దొ 

ఎెటె కబళం గూతటొ దివ 
గా ౧ 
ఆ స్త మఘానం ఆయిం జే 

బోజనం తేనా రనుటు, 

కచ్చ సైక్ట్టూాళ్తో ఏ మం దమ్మూ ఇ గకాటో 
ధా శా రాగ 

దిపం వోఉటో కబళం,ి చనా, 
ar) 

పలాన కాం. సారి నొట్లొ నబ్బు పోసేదిక్కు. లేదు 
aa) 

ఎవరా ఆసపులు బేనివా 
న్ను. 

నులు, 

6ళవ్రాడెక్ వోశ్రలో నిళు పో సేదిక్కు లేదు, 
zo మా 

తివకా, కడవకా ఆ ఆనీ నంతా ఏమి 
అణాల 

చేసుపంబాడో ఏమో!  ేవుడికే 
“తెలు సులి చౌ 

నాటొ నువుళశిగింజ నానదు 
శా 

ర హాస్యము మును వనన, 

ఆవి జ వేలో నువ్వుగిం జ నానదు, 
ag cn వ 

ఆఅండత ఆవిడతో మాటా డెటప్పుడు 
ae] 

జూగ రం నోట జూెరవు 19 ను వా, 
చె 

Se ర ల గే క 

నొడొ పుండు పుట: 
గా డై 
ఒక టె, 

జు 
చూ. నోటో పురుగులు పడ, 

నోట్లో మన్ను కొట్లు 
గా ౭ 

జన నను వట గొల 
5 

*నాన్టోే వాన్ను కొటక, ఏత 
లాం డా 

శై డా ంటుంది,”? జొ స 
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నోనాడు 

కొరన్క- రించు. 

“నిన్న కనుం బో యత డెవ్వరిం 

జూడం డంచు నోనాడె సపత్ని 

నొక్క తె.” ” పారి, 85,16. 

“ఎంతటి నోము సో-చిచివొ ? యెంతటి 

దానము నా-దరంచితో లం 9 

రాజనో. 8.18. 

నొముపంట 
పుణ్యా ఫలము. 

క“నందతపఃఘఫలంబు సుగుణ౦బుల 

పుంజము గోపకామిని 3బ్బృ ందము నోము 

పంటు? 

భా౫. సృ 10 (వా) 1246. 

“నుడుగుల చెలంది నోచిననోము 

పంటల) శవ. 1.6. 

భూ. నోముభలము, 

నోముఫలము 

పుణ్యామువల్ల కలిగిన ఫలి 

తము. 

కత్రా (పొద్దు సుదెివస౦ం బీ నోము 

ఫలమె "న్యా మనసులో నెంజలి మానె 

ననుచులి వాంన. 2.169. 

చూ నోముపంట, 

నోములు వండు 

పుణ్యము ఫలించు. 

“మున్ను దా నోచునోములు పండ 
ననుచు,” 

వర. రా, అయా, పు, 261. పం, 19. 

వ రగుమ్మలుగా 

నోరార, ul 

1 

| 

కళ౬ంవల నీవల నోరగుమ్ములుగ నాడుద 

మూతని బాడుదము,?” 

తాళ్ళ, సం, 9.458. 

నో రదుము 

నోరు మూయించు, 

అనగా ఏమో అనకుండా 

చేయు, 

పాప పులజ్జ నో రడిమె ననాదరంబు 

తె గై) (పుభా. వ్,న్, 

““యూరుల నెల నో రదిమి గదిమిఎి 

కుక 15న, 

““వదినెలపోరు మాన్స నిజవలభు నిదుర 

పుచ్చ మామనోో రదమం౫గ న తారకి 

భయం బొనరింప...?? 

సుక, 2.958. 

నోర _పేవులు చూపు 

నాదగ్గర యేమో లేదు. నీవే 

వరాచుకొొ ముని చెప్పూ, 

“కిద “నే నని నోర (బేవులు చూపం, 

బోదురే బుణముం చెంప్రనం గొను 

వారు,?? హారి. ద్వి. 2 ఛా. 201. 

నోర బటు 

పుకు లః 

(మింగి వేయు, 

““ఆరిమహీశబలా ౦బుధి నోర6 బు 

డున్ ౨ డై మి 1.100. 

నోరాటము ఏల ? 

వట్టిమాట తెందుకు ? 

నోరాడించుట దీనికి పూర్వ 

రూపము, 

““వషంటాడ న్యచ్చుమృత్వు వే తప్పదు 

నో రాట మిది యేల యిచ్చట, నంటి 

ఇడ యొనర్చు ననుట...” శుక, 2,79, 
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- వే జౌ నోవి._.నొోరి 

న్ా 
అల నాచు 

Move రాడనటు 
సూ 

మాటు మాట్లాడుటకు పొలం 

తేకుండ చేయు, 

త చ్ రన ర యె వానికి 

న్నో రాడింప నశక్య మా కరణి. 
గందోయిం జలం బుజట్బ్బ +? 

శుక. 8.144. 

నో రాడు | 
నోరు వచ్చు. 

అనగూడనిమూట అన్న వ్పూడు 

ఉవయోానగించేవూట. 

ళ కర్ర డె దిగుల్బడ్ యెట్లు నోరాడ నార! 

పలుక సిరీతి నోజెబై. చాపనయ్య ! [99 

శుక. 1.449. 

నోరార 

ముననూర నంతా క్స్ గా. 
అజయ్ 

““మదిరా&తి నోరార మాటలాడు.” 

సారం. 2.171}. 

“నో రారా ఒకర్ని గెరవంగా 

వడం వారికి అలవాటు లేదులి” 

నోరార్చు 
వటి మఘూలటులు మాటలాడు. 

*ళాళాంటక నో రా ర్చి 

జో 

మిల 

యె, 

గల్వ€ జూచె 

గ”. పారి, పథ, పం, 206. 

నోరికి బోవు 

నోటి కిం వగు, 

కళ. 4.51. 

నోరికి వచ్చినట్లు 
య 

స్వేచ్చగా. 

6ఈ-పాాంండ వపక్న పాత మునం బలు. దు 

నోరికి వచ్చినట్లు ని న్నాం డనరామిం 

ph ని మూడ డమొహ్వు నె CAR 

భార. విరా. 4.68. 

“నకులుడు సజాజివుండును, బుకట 

భుజాస్పురంమున నరాతిబలము “సే 
0 

లకం నగోలకుం చఇతురు నొంరికి వచ్చిన 

యటు తాడి చే యుబ్మంగివ్ * 

భార. కర్ణ. 8.858. 

సారికి వచ్చ్చినటు వెచాన కిచు c క అలు ( లు ర్చి (గి 

బ్ 
క అ ఇషం వచ్చునట్లు మ్తడా రు 

నొటెక్ వచ్చినట్లు తెరకు, 
CC ౬ 

“కుచ్చితు రా అన యచ్చపలలో చనం 

జాయ హౌారు అందు ఇచ్చుకోెని (గచ్చ 

భాద గదలిం-దిన కెవడి విచ్చలవిడి 

నోరికి వచ్చినట్లు వెచ్చాన కి చ్చు వా 

పయ సారం. లీ.217. 

నోరిశట 
వట్ట వాగగతంబరము, 

మూటలు ఖర్చు కావడం 

తవ్చ (వయోాజనం లే దనుట, 
“ఎక్కు. కైనవీరుం డే నర్జునునితోడం, 

 బూాథుతు నొడుతు ననిన సేలం గాక 

! లాత నిం, 

వినుము నూతేతనయ! మనబోటు 

జెటుతు మనుట నోదిచేటు 

భార. కర్మ, 2.24, గాదా??? 

నోరితాళము 

వోరుం మూయించగలచవాడు, 

ఆఅ ధ్యాత్మ వాదులకుక£ నోరి తాళము.) 

పండితా. (పథ, వాద, పుట. 512, 

నోరి(టి) తాళములు 

నోటివీగాలు. 

“ఖల యొకు రూ నోరిళతాళ్ 6 జేర 

లిచ్చె.*? పాందం, త్త 717 

యా, నోటివీ-గాలు', 
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రర రర నె ఈర వరు కట్టి 

డంటనే, ఆని ఆనక ముందే, . ఏమో తినక, అస్తులు వస్తులు 
“భళగవనంతుండ రక్షించు చూణడిలు ఆండ్, 
మన్న నన్నొరిమాట నోరన యుండ పాపం! ఆ తల్లి నోరుకటి ఆ పీలలను 
నతండుం.?? ఆము, 7.22, సాక్రుతూ ఉంది?” = వా. 

చని నుండ చేరక ఇది జంటగా 'నోరుకట్టి 

అల 

వజ నా అన /౫సూడని మాటు బంక 

అన్నవ్వుశు “వాడి నోటికి శని బ్యా స్థ. వ స ల 
మూడి ఆమాట అన్నాడు... 2 os బాయి రట్టు 

నెత్తికి తెచ్చుకొన్నా డు ఏమిోా తినకుండా. 

ఆనడం చేటికీ కలదు. | చూ. నోరు కట్టి, 

“నేర సని నుండకే నొ రోరి ! యకట !, నరు కట్టువడు 

మా సమూాప వూరనె మనియు౦, మానము. వహాంయు; 

దూరము వోయితి వే.” “ట్రిగా తిడితే వాడి నోరు కట్రువడి 
ఆము, 7.18. . పోతుంది, ౨౨ వొ, 

శని మూడ, శని ముసించి నోరు కాచు 

ఆని కూడా అనుట కలదు. రహాన్యము దాచు. 

నోరుం గాదు వేయక ఎవరితో చెప్ప నంచు అని 
నోజిమోచ కాయ పడకుండా, పస్త న్తకము 

సిరంత-రాయంగా. “చేరి నీ కాకమాట చెప్పు వచ్చితిని, 

“ఒక నిమిషము నోరం గాదు చేయ నర గాబెద నన్న నుడువుదు నీకు” 
శేడ్నుచు.? నభ గార. వారి. ద్వి. 1080-1081. 

వ్ 

చూ. నోటిమోద కాయ పడకుండా. ' నారు కాయలు కాచు 

నోరు నొప్పి కుటు 

కి జ్. 

నో రుం దని వాగితే నరాః 

ఎవ రెనా ఆనవసనరంగా 
నూ. 

ళల జ 

తున్నవ్వూడు ఆనమాటు, కు చేయు, 

“షమ పం దని వాని జే సరా! డానిలో నొరు కరారిపోవు 

ఎంటో కొంత నిజం ఉండాలి?) చా, నొరు కడిపోనుః 
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సారెకు నిన్ను చే 

యేమి యడిగితి నివు నా కేమి చెప్పి, 

తింతమా (తన నోరుకూ కేమి పోయె, 

నకట! నిజ మాడ కి శ్తుల యంటి 

వీవు) మరా. 2.9. 

నోరు కొట్లు 

జీవనము బోగొట్లు, 

కక ప్ర౭ిల్లో వాళ్ల నోళ్లు కొటి వాడు 

సంపాదించాడు. ద తపు తుడు Choa 

దాన్ని ధ్వంసం చేశాడు.) వా, 

భూ, నోరు గొట్టు. 

నోరు చచ్చినవాడు 

నోరు తేనిబా నుట. 

“ముగుడు నోరు చచ్చినవాడు గనక 

సరిపోయింది 

సాౌగేచా లి? చా. 

నోహు..సొాతళుకానా 

ఆఆఅ-చు, గోల చేయు, 

కకఆంత నోరు చించుకొంటాూా వెందుకు 

రా ముల ౫ బి జే ఎం 

"చమితి 23 నా, 

నోరు చిణటిగి పోవు 

అలుచుట వల్ల ఆానుటు. 

“చేసేపని ఏం లేదు, కానీ నోరు 

మా(తం చితిని పోతుంది .?? వొ, 

నోరు చొడ బొంకు 
వచ్చి ఆజ దా లాడు, 

థి 
“బాం కెడు వ్యక్తము వూ ర్రిగాం 

జెడ.” నీద, లోకా 18. 

నోరు చేదు మేయు 
దూవణో క్ర లాడు, పెడు 

ప Ey 

కానీ ఈవిడ ఆటలు ' 

66 వాలంబో ఇచ్ చేందు మేయంగం 

చ తాళ్ల, నం. 11.2. ఫా, 65. 

శారు 

ఎక్కువ మాటలాడు, 

కవట్రాయడ నితుని వమౌరుకోొని 
PE 23 

యె తెల, గవద సే తింతకకంలుం 

జంకు, "” బహుఎ, 2 61. 

న ఎవ అలం re 
వకు తలం కాయం వటి ఖా 

శంక ఆఆ చు, 
న 

ఈక ్పాం చేదో అయిపోయింది, ఊరిెకే 

నోరు చేనుకం జే ఏం లాభం 1!” చా, 

నువు ఇలా చేసు న్నా వంేకు నేను 

నోరు డోసుకోవలని వనుంది. బా. 
చ 

(a) 

sty age 

గరు త 

నుం చ్మ్మాము గా ఈచ్చరింవ 
న్ా 

వ నుగ, 

కర్రా సంస్కృతం మారులు నాకు 

నోను తిరగడం వేదుల వొ 

పద్యం నోరు తిరగడమే 

=. ఇంక ఆర మే మవుతుంది. * 
డ్డ 

కాసు. 

నోరు కెజచుకొని కూర్చుండు 
1. వదో వసుం దన్న ఆశతో 

నిరీకీ స్తూ కూరను. 

“గ రపుపందాలలో ఏదో వస్తుం దని 

నోరు తెరుచుకొని కూర్వ్చుంకు ఏం 

లాభం * ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి గానీ.’ 

౨, ఇే కొంత భిన్నరూవంతో 

(_పాచీన సాహిత్యంలో కాన 

వస్తుంది, 

“౫తమునకును వగవ కనా, గతమునకును 



నోరు... నోరు నోరు. నోరు 

నోరు చెజచి కశుల నగనోరక ద్కీనత( 

బోందక...?”? భార. ఇాంతచె. 8.80. 

ఏ, మాతులాను, 

కకన్ధిలులు చూపకుండ కిక ంచిహాతికి చె, 

నేరు డాఅవకుండ మేర వెట్టి... ...?” 

ee 2.118. 

కూరలు. క్ర మ నమ త ను... 

బఎమలాడ లి దనుట. 

“ఆన్ని విధాల కస్ట పెడుతు న్నా ఆ 

యిలాలు పాపం! రశ తెరి చిన 

పాపాన పోలేదు.) రాల 

నోరు తెరి సే ఒబు 
వం చా 

నో రె తకుంణా Go జె 

ననుట, 

“వాడు ఇన్ని అంటూ ఊం నోరు 

"తెరి సే ఒటు,. బెలం కో శకి న రాయి 
టి చ్ చా వ 

లాగా ఉన్నాడు” చనా, 

నోరు తెరి స్తే తంతాను 

రిక తెట్టు. 

“మల్లీ న్ు "తెరిచా వంకే 

తంతాను)? హా 

నోరు తెరి సే.ముత్యాలు 
రాలాయా 2 

PR 

వలకకుండా డౌోసన్న ప్పుడు ఎ త్తి 

వొడుపుగా ఆనేమాట, 

నోరు దెజచి 

“కాచుకొని, 

అత్యాశ క 

కకతమునకును వగవ కన్యా గతమున 

కను నోరు ఇల?! కడు గోరక 

భార. శాంతి. 8.801. 
చూ. నోరు తెచుకొని కూర్ఫూండు. 

కొతు 'దొడుకు 

నోరు కదుపు, 

“నకు (తకు నోరు దెడుకుట పాపంబు, 

గం వార్కి ద్వితీ. పం, 1808.4. 

వాడుకలో నోటికి పోవుట 

అన్న రీతిలో ఈ పలుకుబడి 

కానవప సులలి? 
_———_ 

““అమ్మమ ఆది గయ్యాళి. తాని 

నోటికి ఎవర పోతాయి వా, 

నోరు నిండుగా (గోలు 

నేటిరితడ. = కడుపు. బెరడు 

(తాగు, 

““కశు నొ ప్పెడునీరము నోరుని ండలగాం, 

(గోలి? కళా, 4.201. 

తరుం తం 
మాటలాడకుండ చేయు, 

““ఎవ్వం డిది యని పల్కి_న నవ్వధూటి, 

నోరు నొక్కు చుం గాంగిటల జేర6 దిగిచి, 
మగువచెవిలోన నలుకుడు మానుమేను, 

వాసవుండ నిన్నుు6 గని కూర్చి వచ్చి 

నాదం, 3 

జూవ్నా. 4.87. 

“వాడు ఆ మాట చెప్పి నా నోరు 

నాక్కే_ శాడు.*? 

నోరు నోరక్ళూ.కొను 

ఆశ్చర్యంతో నోరు మూసు 

కొను, నోరు మూసికొను. 

“ఊళ్లో అమ్మలక్క_ లందరూ నోరు 
చె, 

“వె, 

నొక్కు_కొన్నారు.? 

“నా జే మున్న దమ్మా! నోరు నొక్కు 
కొని కార్సు న్నాను. ఈ యింట్లో 

వంగి తే తప్పు. "లే సే తప్పు ఎ) ము. 



దేరు... నోరు కికి5 నేరు... నోరు 

నోరు నోరే కెజచు దోరు మంచి దైతే ఊరు 

అత్యాశను సూచించు ఆంగ 

వి|కియ. 

వేరు తెచుకొని చూచినా 

డనుట ని వ్యవహారము, 

“ఊహ చెలం విలిచెేని యాపారం బగు 

చింత మునిలగి పలుకం డదినొ6, జేర 

వవావా మటన్న ౦, దొరం బగుశకాంత్న 

నోర నోరే తెజచున్ ౨ శుక. 2.162, 

నోరు పడ! 

ఒక ్తతెటు, 
ల్లు 

నతు న 

1. మాటలు వడివఐవోను. 

“వా డేం ఇప్తాడో అని బంధువు 

లంతా వేచేసరికే నోరు పడిపోయింది. 

శాం 

కకవ్రా డెక్ నిన్నటిను౦ చీ నోయ పడి 

పోయింది. రేపో మాపో అన్నట్టుగా 

6ఊందింి” 

౨. అజచి అజచి నోరు నొప్పి 
“ట్టు. 

లు 
“ఆని ఆని నా నోరు పడిపోవలనిం చే 

కానీ యీ పిల వెధవలు నా మాట 

వింటారా? చేసారా? 
—O 

నోరు పారవెసుకొను 

దుబారాగా మూాటలొాడు, 

క“తనవాసరంగా నోరు పార వేసుకోవడం 

ఎందుకు ౭? వాడంతట వాడే దారికి 

వస్తాడు.) 

నోరు పొక్కు 

నోరు పూయు, నోరు వుంట 

"లెక్కు_. 

కావ 

రౌ 

ణ్” 

పూండు, 5,198. 

“ఏంత మూర మచి కే 

mm 

మంచిది 

మయము అబు గా మాట్లూడడం 

చర్చి తే కాలు ననుట, 

నం నోరు 

మంచి దయిజే జూకు మంచిది” వాం 

నోరు మాలిన జంతువు 

నోటు తన పకంభః 

మాటలు రాని దనుట. నహా 

జంగా తన కష్టసుఖాలు 

చవ్వుకో లేని దనుట. 
“శర్వ! యిీానోరు మాలినజంతువునకు, 

మొదల వర మిమ్ము వన వింమ్ము మదక 

నాకం కారి. న,.రెలిర్. 

నోరు మూసికొని పడియుండు 

ఏమి అనకుండా ఉండివోవు, 

“ఈయన యిలా? మన వాకిలాళీ అని వాడు 

నోరు మూసుకొని పడే వున్నాడు. 

వొ, 

నోరు మూసుకో; 

ఒక టతిలు, 
లు 

ఈళరక నోరు మూసుకో చాలు, పెదదగా 
re 

దరి ఏదో చప్పాస్తున్నాను 153 

రూ, నోరు ముయ్. 

నోరు మూ స్తే పెడతల వాపోవు 

ఇరాచాలుడు, వాగుడుకాయు. 

“నోరు మాయం బెడతల వాపో 

యొదు,”? నృసిం. 4.87. 

నొలుముంగ 

మాటలు రానిది నోరు 

"లేనిది, 
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నన
న 

రన న్నట్లు పలికి 'దొబ్బం%,మిన్నక చవ 

నంత వోరు మెంగయొఎి) 

కళా, తి,251, 

నోరు మెదప్ప 
నో శెత్తు, మూటలాడు, 

“ణకు అంత జేహ్రా నోరు 

క కహంచుంచా 

A గా 

న్్ 

“చా క్ర త్? 0 కా 

దో 

వె ల్లా my కీలు 

rr వెందల్న 

జాన, 

“ఇంత డాననంపన్నత యింత స 

1. ఇలా అని చెప్ప 

యని | బవ్మా౨ము ఇసు పుదబ్బ లేని? 

హాం రం వ Br 

౨ వొ త విలు కోని, 
— 

మ త 'లేనియ, 

జలిపివి చె = ఇ షు 8 115. 

దవ DE ES ct శా సుర్తవా చా పద్యాని 9 ప్పి 

నప్పుడు ఎరిగిన పండితులు 

కూడా నోరు పెదల్ప లేక పోయారులిి 
Cs) a 

కొమ్ములు 

“ఆయన ఆ మాట అనేసరికి 
నోరు మెదల్ప కేక పోయాను. 

నిర 

అనుటకు మన సావ్చ "లేదు, 

66 వ్వా డై అమాయకత్వం చూ-ది యే మన 

నను 

చు © 

డానికీ నాకు నోరు రాలేదు.” 

నోరు లేని జంతువులు 

ఆమా "యకలు , వశ్వాదులు. 

“నోరు కేనిజంతువులక 

ఘనము.” 

CUE 

వౌప్పి 

సహ్య నోరు బేనిపకువ్పులు. 

నోరం___వోరూ 

డోరు లేనివాడు 

అమాయకుడు, గడుసుతనము 

"లేనివాడు, 

“నేరు లేనివా డని వాక్లో ఆం దరూ 

చేధిస్తున్నారు.! చా, 

డోరు వాయి లేని 

జ-మాూాయక మైన నోరు తేని, 

66వోిజబ్ర జబూయిో తేనిబాణి వాణి పటు 
aC) ac ౬ 

కొని యేమిటిరా వేళాకోళం పటిసు 
6,౦ 

న్నారు? వా, 

“నోరూ వాయీా లేనిజంతువును ఆలా 

వేధించడం మంచిది కాదు. వా, 

భూ. నోరూ వాయి వేని, 

నోరు విప్పితే 

మాటలాడి తే, 

“వాళ్ల న్న ఆన్ని మాట లంటున్నా 

వాడు నోరు విప్పి తే ఒట్టు)” నా, 

త్ నో ఆత్తితే. 

నో రూరగా।; 

అభిరుచి 'యర్పడునట్లు 
“నో భూరలగల జవులు పుట్ల ass 

సుమతీ 19) సుమతి, శ, 

నో తూతు 
తిన బుద్ధి వేయు, అనుభ సింవ 

వాంఛ కలుగు, ఆశ పుట్టు. 

తినదగినవ స్తువు కనబడి 

నవ్వుడు నోటిలో నీ రూరడం 

నపహాజం, అందుకై. వచ్చున 

కమలుకుబడి, 

 “ోనంెపెంగ పాదరింటి చక్కి నోర 6ట6 

ఆము. నీ.4రి, -గాంచీ,యును రంచు మగిడి నో రూరు 

నదియు ,?? సారి, తి,5l, 



నూ 
వడ $$ నోరూ... 

కక జ oy త్స నస గమ్బిగుబ్బాల యెడల ౮ మ్య (౮ ము, 

యున్న నకి యల మాచ నో యాద 

సాం)? 

శకరయ మామిడాకు విద? కానిండదడి,. 
pe) చా 

కలవమాగిన పంగను మాసుం ₹ ఎవరకి 
బళా nes 

ఇే మారదు లి) బొ 

“వయసు వ-చ్చానమర దలుపలను చూ 
7 లొ 

చలికి వీడికి నో తాకుతుండోడి.?? బా. 

చూ. నోటిలో నసీహయహారు, : 

వా 
రాయా నోరూ వాయా 

ఆవాయక 

"నేర్చు తేని, 

“ఠః సోరూ  వాయా లేని వాళి కట్టు 

శ్రాని -వేగుతు న్నా ను.) వా, 

ఈా. నోరు వాయి శేని, 

అయ 
రతర. కతాలు 

నో రెండు 

నోరు విడుద గట్టు (ఛభయాదు | 

లచే, 

“దండ నమ'స్కృృచు 

బున నో, ఆందన్ టి 

కా, మా, 417౦0. 

నో రెండుకొని యుండు 

బభానర్సి జ న్యం 

దప్పి నాచు, 

45 జ్చీఆందడ నొకకొంతచ నో ఆండుకొని 

యుండు గండ భేకపండంబు6ల గదిమె 

నెక౭్ణ౭్యడు.?? క జ్య 1,268, 

నో రెగయు 

జగ స్మా * 62. 

నో రెటు లాడె ఇ? 
ఆ 

వనకట "ఆలా క్ చ్చి నవి? 

ఎలా అలా అనగలిగాను? 

బై 22 

ఈ మైల హాపషెంప సీస నో 

"లెక నా మ కర చవ, ఏ. 209, 

“దంత వేలం వహ సే నన్ను ఇంత మహాషి6 
అజా 

చేందుకు ప ఆటా నో రాడిందిక్?? చా. 

“వా డామాట చెప్పి నన్ను నో ఆత 
టీ 

కకుండా వేశాడు. వా, 

నో ర తికే అవశడాలే 
జ ద 

ఆవళ బ్రాల పుల్ల ఆనుటు, 

“వాడు నో ఆత్తితే ఆన్ని ఆపకశ్తా లేం? 

దెం 

ఇలానే “నో ఇత్తి తే బూతులే” 

యిత్యాదులు ఉన్నప, 
(ఇ! 

నే రెతు 
మ 

కరరాూటు లాడు, 

“ఆ తటే భీష్మ యుఖ్యు అగ నచ్చుటి వృద 

జనంబు తెల నో, ఇతక యూరకండ్ిది 

మహీశ్వరుచి త్త మెటుంగ కకన్కి.3 
మే. ఉద్యో. 1.510, 

అన్ని అంటూ ఊంెకు ఏకు 

సో శిత్తితే ఒట్టు? 

“నో రెత్తితే తంతాను 

“వా డేం చెప్పినా నో ఆరెతకంజా 

చని చేస్తాడు? చ వా 

““ఇన్ని మాట లంటుం జే చాడు నో 

వక్ బ్యాం 7ద్ద్ర 

నాం 

అమె” 

-తుతా జేచూ చూడు. వొ, 

న్ రెజబుగనియట్టి జంతువులు 
మూటలాడ చేరని జంతు 

వులు. 

నోరు లేనిజంతువ్రు 

వాడుక, 

అసి 
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న : 

బనానా నరనరాన రాలును తానాలనాలు పలల నడ సస యుల డు తాతా రలునుననవాలులా రాలా అమలుకు నానునకొనుకననలాంభతణంల
ునా నిను ్చురకునానా కగానకుతనననతులడారాలకతయటు గాడుకానమనునుననావుతనుననచనినులనరభలుు నొనతోవనుకననననవ న నురుకతనరు నక నననాలుగాు

ననిననా 

ఓనే "సెజుంంగని యీ జంతువులు 

ఎతు, మంబుజూనన యిజబ్యావిహోర 
హా ర్ చణ 
మందు”? శుక. 1.వివెపే. 

లా ల అదలా 
Te చెటాః వచ్చింది 2? 

ఇంతట చడుమాట 

గలిగావు 1 

శళచూచరు చూచి ఆ లరులాలిమోద ఈ 

ఆఫాండం జేయడానికి నిక నో లా 

వచ్చింది ౪? ఇ, 

తూ. నో ఇటూ వచ్చింది. 

చూ నో ఆటు లాడి 
౬ 

నో రొతుకొను 
లు 

వేరు మూసికొను. 

శకత్రకక్టునవమూటకం దగిన యు త్తరము, 

నుడువక' 'పాజ్ఞుండు నో రొతుకొను నె” 

గా. వారి. (పథ. పం, 229_80. 

నాడు కొట్టు 

కుంలాక రెం-చూ. 

దూ, నవుడు కొట్లు, 

నెబతునగారాలు 
PRE 2) 

Crawl 
Cat రాజలాం-ఛ నా 

న్యాయపతి 

న్యాయాధి వతి, 

లె న 
మాలా 

న్యాయవాది 

వకీలు. 

న్యాయాధిపతి 

మేజసే)టు, స 
లు ప్ర 

న్యాయానికి కాలం కాదు 

ముం-దిచొలం కాదు, 

| దకర్ట్యా ద న్యాయానికి కాలం కాదు,’ 

=! 

వం కితదూగషకుడు 
అమమ 

ఒక వం కిలో కార్సుండ 

తగనినవాదు, “దె్హముహూూడు. 

పం_క్రదూమడు 

చూ. పం కిదూపషకడు. 

సం కిభేదము 
చాను 

జ 2కి వం క్తిలో కరార్చ్పున్న. 

వారికి ఒకరికి ఒక  పిధంగా 

మరొకరికి ఒక పవిధంగా వడ్డం 

“చడం. తదా రా వతు. పాతం. 
యడ 

చూ. పం కివందన, 

చూ. బంతి పత పాతము. 

పం_క్రివంచన 

చూ. బంతిలో పకపొతము, 

వం కులు తీరు 
జామ? 

భోజనానికి బంతులు సాగు, 

చా. పం కులు సాగు, 

పంక సా పంక్తులు : las 

భోజనానికి బంతులు తిరు, 

తగ హనుమ పెట్టు 

మూట వినక తిరుగబణడు, 

శవా దు గురువుకే పంగనామం 

పటాఢడు, ను పూ నేనూ లెక్కా 
అ 

యేమిటి ఇ? న్్ 

యా. పంగళామోలం "పెట్టు. 

వంగించు 

వెనుక చేసిన పార బాట్లు 

నన్నిటిన్ ఎత్తి చూపి 'య్డి 

మించు. 



కంగసవంచ 389 వంచ._వంచ 

“ఆని పంగించిన బూని నప్పు కక్ నిష్టా వంచకు వచ్చు 

గానము అచ. సేస్పనం నగ ్పం బుడి ae a 

చిం? జక, 10.9౧. Te wea న ముంచు, 
తవభ ద్రవ క మునోాంసంపహాచెంల, బం చదహపచవమిు 

పాటించి నిన్ను వేము పంసించే హై. లేఖ IN se న్ ని న 

నారమా 4? కాళ 0 lOloh ల ష్ 
మే తు మ్మ 

పంగువుపె గంగ వద్మ. కి.కితి. 
ల + వో తు క్కు 

తినంతఆఅ. “తా నై. వచ్చు '  పంచగవ వాము 

భాగ్యము స లో ఉఆఉవయోాగించే 

నవచూవరత నిది సూచిం. మి శవచడా రము, 

చును. గోమూత్రము. గోఠీరము, 

చూ. పంగువు పె గంగవలె, , గో is gts గోమయము, 
| 

ల జ భా ఉత స్ జ. సంగువుపై గంగవలె ఫి ఇందులో చేరును. 
॥ ;, ““పహమి పక. 'మేపనికిల దదియాధథ, 

pa అ గ m0 మవ స 

కుంటివాని వై నో రాస్వాదనెర్మల్య మ౭యప కున్న ఎ) 

పీంచినట్లు. | శుక. 8.11ll.e 

వా డెలాణూ గంగదగిరికి | పంచ డదు 

పోలేడు. అడే వచ్చుట వికీ 

వము కదా! 

తజంసారముల విమోచనము నాకాం 

శీంచ్కు పంగువుపే గంగ రంగ, 

శాయి,” ME TOs 

కక. సుంగువుపబినకొ గ ంగయుం 

మూ డిట ఆకేలసచెం+ 
>} 

బోలి 

కును... 

సంచకరవాట్లు మడు 

నానా ఆగవాట్ల పా అణు, 

శ్ ము. 4.108. 

““పం-చకరపాట్దు వడి తన్నుు6 జెంది 

మున కార్యం 

నల-చ, 

వనికి, యాపదలం వావి రక్నీంచినటి 

తల్లి ౨? కాశీ, 4.18, 
(గరు “తఆంగుల నిరీతిం బెంచి విసివి, 

పం కర పొట్లం బడ్డ "వ్ల వాటి రమైన, 

బణ్యథర్మంబు మాలోనం బట్టువడక. 39 

కా, 417 

4.93. | 

| 

| 

ద 

+ అలి 

ర్ 

గ్ 

ఆశ్రయించు. 

| “ఆవిడ అక్కడా యిక్కాడా తిరిగి 

' ఆఖరుకి వాళ మనమానుపం-చ 

కరింది.?? వొ 

పంచటరుగు 

లా. పంచతెెన్న్న + 

చతన్మా(తలు 

శల స్పర్శ రావ రన గంధ 

ములు, వంచభూతముల 

సుజములు, 

న్న్న 
కెముం దున్న 

గు, 

బుజాల 

| 

గ్రామ న్య «ow 

ts te "ఫ్రె 
శ గ్త్ ల 

ఛాన్లీ, 5.26. 
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నన
న 

ఖు వానను గై స్నా 

పంచపా ర చణ 

(ప్రాణ! వద మనుకు, 

వాళ్గత లి కై 
వా పిల్ల ంెకు 

ప్రాణాలు? 

పంచ[పాణాలు అప్పగించు 

మహాదరంతో, ఆతి (పేవుతో ' 

చూదు. 

కకూూతు రంేెటు ఆవిడ పంచ (పాణాలు | 

అప్పగిసుంది. 33 

ధా. పంచ పాఠాలు కనం-చు. 

వంచబంగాళ మగు 

జెలాణజెన రగు. 
న. 

వారల దర్శించువారి చుహ్ముతే ములు, 

పంచబం-గాళ మె పొటు ననిన? 

a మి. 2.109. 

“చట్టు(పుడు పోక తై నికి గంధ 
రులు, గరుడులు వంచబంగాళ మెరి.” 

పారి, స్. SEE 

“ఎట్టి వట్ట్లల దనమోా(6ద సెక్కు లేక 

జ్య పరాక్ మె పోవ లి? 

కాం మూ. 2.125, 

పంచభూతాలు 

వృథఖివి, అవా, 

వాయువు, ఆకాశము. 

పంచమము పా డగు 

పాటిపోవు, 
శకబంటుతే నము దిం-చి పంచమము పా డెేరి, 

౫ఇరుడులు యవలు గగవచరులు. 

వరాహా. తి.59. 

స దౌ పంచల యు 

పాణుదోలు; పాడు చేయు, 

కకబుహుసనంసారము లెలల€ 

దోస నవాలద ల? 

బం-చ అ€ 

తాళ్ల, సం, 9,22, 

వంచ... పంజా 

పంచల నుండు 

మడిగా పుర వదతాం చర 

అనుగహమునకై్షై వేచి 

యుండు, 

కళళంచల నున్నా యడ నన్ను చాలించ 

వయ్యా [133 తాళ్ల. సం. 11.65. 

వంచపింశ తిలలలు 

వినని ఇరవై అయిదు లీలలు, 
పండితా, (పథ. వాద. పుట, 664. 

. పంచాగ్నిమధ్యములో .... 

తేజస్సు, 

ల ఇలానా ఆలా 

హూహోమకుండాలు (బై మి, 

సూర్యుడు ఆగ్ని లా మండు 

తుండగా క కోయువలటు 

ఉవయోాగించే వలుకుబడి, 

పంచాగ్నులు 

వస. కాలాగ్ని, శుభా 

గిం వ్ద్ శ్రా తాన్ని, కోపాగ్ని. 

ఆత్మ, పాద, నాభి, హృదయ, 
నేతములలో నుండు నని 

(వతితి, 

పంచాళమనిషి 

అ_న్నవ్య_న్తవు ఆల్ల రివుసిషి., 

పంచి పా లిడు 
కోసి వాళు వేయు, 

cn 

కశక సులలములు నిక నేడిన, 

పలభుక్కు_లమునకుళ బంచి పా లీడు 

వా౭డకాం? కవిక, 2.211. 

పంజులకమ్మలు 

రత్న తాటంక ములు, 



శక దం్రసారు6ి కా ఉక్క ల ను 

బంజాల కమ్గులయడాలు చిందు 
జ్ర 

(దొంఠక్కాంగ ల? డూ ccm 8.81. 

పతర్ డ్ పటు 
డం 

కయ గటు, 
లు 

“ము-చ్చరమున నమ్మదనుండు, పచ్చని 

విలుం€ న. చంటప్గణగ వక్తుం జెల్ 153 

శుక. న 487. 

అల జ అట్ ల 

వంటలు పండు 

ఆద్భహ్నముూ ఫలించు, 
శు 1 

కళ వదికంబు, వాస్ వచ్చెను కర 

చాలపంలటు దంచి నందుకు. కు 89. 

ఊహా, కుంటు పండు. 

సంటించున టగు 
ధా 

తడబడు, 

6 దూడం్క_్లలకం బంతటిం-చున కు 

కొని..**౨ 

పంటిబలం కలవాడు 

భోజన పుష్టి కలవాడు, 

కకకుంటి బలం ఈంది కనక బాగా 

తింటాడు, 

అద లాక్ పంజటెడుపాలల్ 

బొట్టు చమిరి 

ముంచి ఎంత ఉన్నా వళ5చు 

ఉరు కొం ఇమ 

ఖః 

త _ నెక నా. 

వభ వరిం 

ననుట. 

పాలు ఎన్నయినా చేమిరి 

ఒక్క- బొట్టు చాలును గజా! 

తాళ్ళ. సం. 10.77. 

చా పన్ని నదాంతులె De ప 

పండగించు 

నిలబడి పోవు. 

స్క. యుద్ద. ఉల. 

' చశొాయక రా 

బల చుచు,4?? పందగించుచుః గూడ 

పండులా ప్రశ పుర పుటం 225, 

మంట రాల 

వోయినవసి సట వేచిన చా 

"లేడా నను పల్లు ఉవయోగం చే 

వలుకుబడె, 

_కఈకళ్పండో కాయా పోలయినకారగం 

_ బటన్నతి (పభులిం౫, 4.88. 

కకకువరా లన్ని తమయవాత వించాం “గానీ 

ముం ది ఒకు మొ యా చెప్పు. పండా ఇ 

జో త 

జార్యనాపుల్యానిక్ వండు, 
షీ ల 

పిషలతకు కాయ చిహ్న 

ములు, 

వండియు వాల్ల ఖు పు 

కాలికి చచి చ్చినడి నోటికి అందక 

వంట వంజియు షన సాయ 

పోయిన దనుటు, 

“కడున్ రఫవసంబున నాడుమాటలుం, 

బం డేయయుం6 బౌల వోయొె నని (బ్రాహ్మణి 

; లోపల -నేడ్చు నేడ్చు,. 93 

అము పంల. ఆంతా 

గిల్చుచునుల 3 

ఊ. వారి, 2.26, 

పండి రాసు లగు 

ఎక్క. వగు, 

“పండి రాను లాయొల గీ రపతాప యము 

“లల లీల తాళ్ల, సుర, 1 ల 

పం డై గిల్బు 
గ 

నవ్వు; వెక్కి_రించు, 

క“తరులంలు నవ్వుచు దను చూడ 

మేను, పరపి త బం డి 

ద్విప, CF పు 177. 



వండు... వండు పేశ్లలి జండు... వండు 

th 4] కకుండువంటివయను బలుశాంపురము 

య్ "సేయు జపతపంబులకకను జూల బేండు.9 
వే అర్య ఎ ళ్ళ ల్తి 

పటే 

కస్త నము? * 
కడేం మర, 

పొ 

“= శు 

“ఆతన ఏం భూతం కానా అం అతున అలి కరసాొరటా 
చక్క-7ణా నున్న కాపురము, 

క్ర కండువం కి సంసారాన్ని పాడు 

చేసుకొని ఆ ఎవఎధవతో అేచి 
పండుగ పబ్బము బోయింది?” నొ 

వండుగ. జం, 
జర rm ఇ ల గ 

“పండుగ పబ్బం ఆబెనను, గొం డని పండువులు పర్వ లం 

యుకకాసు నినికూకు నికపీసీ లండును వండుగలు- ఉగాది "మొదలె 

ఇడలంగం చోలుము బండాటము వీని నవి, వర్ణములు పూర్షి మా 
wy అ జడా 

కరవు న క ప కః ఆవమావాన్య (గ హాణాదులు, 
శఛలాణం ఆ. నం ' 

హ్ ఆలవాటున రెండూ కలఠలివీ 
“శకకుక పంచువ పబ్బంటున, నొక , 

వ్ ప ప ia 
యూరట మెనవేళ నాక్కా_కతటి,”? దాదాపు ఒక ఆంతా డవ 

నిం. 2.127, | 'యోగిస్తారు, జం, 

పండుగ సేయు పండితా, ద్వితీ. మహీ, పుట, 1838, 
యాం, కండుగ పబ్బము, 

విందు చేయు. లా 
ఆపు బృ సద్య జ్ర 

“కయ కమండలికిం బండు(గ)వు సేయు. పండువు న 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 801. విందు సేయు, 
చూ. పండువు సేయు, . “భ క్రమండలికిం బండువు సేయ,?? 

వండుగాలలు పండితా, పర్య. ద్వితీ, 804. 

పండ్ర గెలలు, | “దుట్టా లా చ్చా రని పండు 

శమానితాపృరోవిమానమాలిక' లోలిల చేశాము? sl, 

జాలియు (మానం బండుంగొలలు. “ఈ తోబా మౌయింట్లో పండుగ 

గాలి? కమా, 11.18, చేసుకొన్నాము? వా, 
వపండుపండ పండుగనాడు వంట కొ 

న్ అస సంధ్యాతవము. లెక్కువ చేసుకొని ఆర 
వ లా 

కక ండు కుండ బరులు పలవద్యు లలా. లా వచ్చినది, 

తులతో, మెండుకానలం౫.? పండువన్నెలలు గాయము 

నింపే. *,95. |, వెన్నెల బాగా కాయు, 

సమన మ. క 

mmm mee 

మ స: మనుట, “దర్పకళా,క్త,నిరూవపితౌపధ, : [కు 



వండు...--వండు 842 వండు._వంత 
లం cm డా 

ముల 6 బందు వెన్ను బబు గానె ధరా కందు చం 

సలి చూపహానంబముగున్ లా 
గ. అం శల ము ర్ ళా కా. అర | 186. పమ ఊంంతం, 

ప న కెళ3కాను శవ కొాంపకురి బొ మృ్యలుంచు ముదం 

న సరు జఫలింపల్గల బంకు చిట మెర, 
ళం ap pa 

క్ రకు గంపము వుట... జాంచ. 5.66. 

క్రోోము వచింనహ్ఫూణు వండు వండు బకి బెండు తణిందు 
cn ae) a) లు 

కొంకుడు వచ్చిన వలుక చండించు, ల 

బడి. "కవలం తొట్టుగా వండు క్స్క్రై 
కథ అ 

కోకిలా తుండు పండ్లు క్రొటేకి బెండ్లు కట్టిస్తాను" అన్నట్లుగా 
క్రానిణయె,”? కాపీ, 7.31. 

ల వ. సట; 
లో FREE > ) 

అడు కొజురకు 
న ఉం క్ “ఆ ఊలళలోనూ యిలా కువ రించా 

॥ ae) అన్ 

రుం 

కోపాన్ని సూచినూ వండు 
వానో ఉడా. 

కొజఅుంకుట  వరిపాటి, 

ద్వారా యెర్పడినవలుకుబడి. 

చె su T1504 

శల త్తగారిక్ని దీ రాయు విచ్చినయట్లి, 

(బహ్మ "దేవునిమో 6౬6ద 6 బండ్లు కొణంంకో 00 

“శుక, 2.505. 

సండ్తు కొయుకుకొాను 

కోవము వచ్చినవూడు చేయు 

దాని 

చేహ. డానిమోద వచ్చిన 
వి, 

పలుకుబడి, 

“క, బొభ్రు తుంబురండా యంచు 

బండ్లు గొఅుక్కు కొంచు లోలోన 

నుడికితి.. కళా. 2.85, 

వండు గీటు 
రా 

వండు కొొటుకు, 
రు 

ళటనినం బండులు గీటికొంచు వడ 

యం బలాడుబాకాసురుం,శు4ి? 
ae) 

ఉ, నారి. 5,285. 

' వంెకు పండు పీకి వెండు కిటిసాను.ి? 
గ గం జు _6 

వా, 

చూ. పండు పీకి చెండు పెటు, 
బం cn వూ, 

పండు రాలునపుడు 

మునలితనవముులో, 

“కండు రాలునపుడు పణ్యావృదడ 

. విషంబు.?” నిరంకు. 2.44 

పంత మాడు 

వందెము వేయు, 

“నర క నిల జంప్రుబా౭డ్క నందును 

జూడ నని పంత మాడువారికి,?? 

ఆ. హారి, 1.121. 

పంతము చూడ గదే 

నను చెమ్రానుక్తే “కాగలదు 

మరాడు అనులు, 

5 _,"జ౦తము చూడడం గ చేయని 

పల్కి నం, బంతమ చూడం గదే యను 
చున్ 4”? కళా, 8,206. 

పంతము చెల్లి ంచు 

Sr నెజవేర్చు. 
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“బల భేద్యాది సురాళితో ౧ బలా క వందికిచాగుగా 

నూ పంతేంబు చలింప..." see es or అ 

న వండికావఆా, వండాలి "వేసి 
ale PAIR 

రంగా, 
పంతము చెలం నట్లు? 

య దటముగా అలుకొెని అనుట, 
STE .. కంర. లు ళా 

“మి థ్యాగర్వర mgm Gu కస్ 

వినిషింతు (6 గా కతని కి పంతంబు6 

శావింతు సేం 
భా 

ఈ. వారి. ఏ... 

వంతము లాడు 

1. వంచము 

కతమిుం చూందిం నల. 

తాడుంచుం 

ప మ. 

దూంణగుటుయొన్న 
జ 

డదూయగు నాం 

గు బ్బెతల...౫ 

కళా. 1.149. 

వపంతములు పలుకు, 

గరువంప్రుమాటలు గావు 

సుమ్ము, చూడు సు మని పంతేంబు 
ఎ శ్ర 

లాడుతశొనుచు.?? మను. 4.34, 

కి, సవాలు వేయు, 

“కు ంతము లాడుచుక్ొ బదరి పెం బద,” 

విజయ. ఏ, 1416. 

అలం బంకె 

శకామరుం[బాయపును చ్చి 

2 

“కండ 

సందల యెతు 
లాయే 

వంగ లన కురా 
నా 

కులు దని వజిబే చేయి నన. 

వడిడా బడ మోంది ౧తిదొ, ర్పలమున? 

చా౭కి క కల వందల యె తెరి 

కమా. 2.78, | 
శకబులిం ౭2౩ వటి రామహుతల 

యె చె, జ 
ry 

కుందల | 

కుమా. 11.96. ' 

| 

' ఆంతరికుమున నత్యంత ౦బు వట మె, 
ఈం 2 

పందిటి వాస 76 బర్వూనవియు ఎఖ 

జా 6.58. 

పందిని నంది ఇయు 

యధార్థాన్న్ని తల [కి దులు 

జేయు. 

“మాడు పందిని నండి చేయ గలడుటిి 

a) త్ 

వంచిన నందిని నలదిసి -వంరదిెని 

చేయు 

యరమే, 
శా 

వందికూటు 

ఒక రక మన యో, 
Oa 

తళ ,.రుంది మోటు వలల 

తెరలు దీమములు నివంగులబోనుల్ * 

వరాహా, 4.71. 

ము 
os 

వ్. 

అలములు 

“కు సీండి కానాల 

పోటు, 
య 

నొప్పు బలుదందడి 

వనం జాని. లని 

నవనాథ-చరి,త. పుట, తి7, 

' పందిరి మందిర మగునాౌ ? 

సామాన్య మైనది గొవ్పది 
కాదు అనువ ట్ల ఆఊఆఉవ'ఛచఠనా 

గసారం, 
గువ్వల చెన్న, 1. 

మందిర చెటు 
€ం 

Ls కప్పిపుచ్చు, మెకి అంద 

ముగా కనబడునట్లు జేరు. 



వంె.....వంపు లిన్ వంపు వక్కు_ 

కంవ కల్ల జాతర. టు న కతర్ ల 
యు గ్ pe మై గ ఆక లస్నై వివి ల్సి వాదం ర్స్ 

( ప్ాము 

& ఆ న్ త్ో ర్యా. అం. నానా. జ్ 

న అన ఆనా 0% ప చూత వస్ కాశీ ఖు ఇ a yl అ చు ప ఇట్ట క నమవముఖుర్ష్న లం జం 

నవ్వుకు కప్పివెటడం జరుగు సేయ గా వారి. (ప్రశ. పం, 49, 
a) 

ra జ ఇ 

తుంది, అంజనా తటు 

శభ శీ = 93 | 
మౌలుల తేటలం బండెరి శః : వంచు కాను వాద్నవిశేహంతో 

పాంందం §,.24 1 అనను 

| క్ష ఒక తఇగచారు పాడేపాట. 
త చల బజు-చు, 

లు 

కకమాటలను బందిరి వెటి,? 
క 

వందెంబు గొను 

గాలుచుకొను, 

తప్పక శకనియ౦తటి 

జ్యాాదంబున గాల్సి 

గానం” లే? 

సుకం 2502. ప (కింద FE. N. 

పందెము మోచు 

కక్యురంయగ నాపపమాంద పంచమము సూటు 

న౭ట,ం తాళ, సం, 8.168. 
Cag 

పందెము సఅబుచు 

వండము వేయు, 

నిష, ర.79, 

వంపులు పంప 

wn 

“కడసల పంపులు పంపీధీరుండవు నీవ 

కా సేనముదలాలా,'? 

తాళ, సం, వృ, 1నదె, 

a2) 

పంప వెట్టు 

ఆజావించు, 

ళా 
శకఆని బలంబుల గర్భ నందనునిమో6 దం, 

బంఫు చెడిన? CRO క్ జెమి, 2.474 | 

* “పంబజలపాటలం చాడు మందువోంో? 

గుంటూ, హూం పు, 2ఏ్, 

చూ, ఆసా వెపసదం, 

అటా 

)క్కు_న్నులకరలి్మ_ మాటకల బకా 

న విపక్ళమోనముల్ ౨ 

జ్య 3.230. 

పక్య్థాపుండు పెంచు 

వికోధం చెంచు, 

పకగ్రాబెదురు 

వక్కాలో బల్లెం లాంటిది, 

కకవొంగనుంక డంెట ఆ ఊరి కంతా 

పక్క బెదురు.” వాం 

పక్కలో బల్లెము 
హృదయశల్యము, 

సిరంతరభయహాతువు, 
క రడికి మీకు పక్కలో 

Gs 

తయా ర య్యాడు ఎ) 

పక్యగొన నేయు 

గాటముగా సేయు, 

బలంగా 
en 

Cm 



పక్కు_ పగ 946 కనాన 

మకు మరువ ఆనే అర్థంలో రాత్ర, న ow ముట్ట 

ఉన్న చేమో? స్పమంగా “న జంపె. మను. 6.50, 
ప. వే 

అఆలోచనస్ీయము., 

క్ర; నికిం గామాదధదిశారంబు 

Ca) 

ల 

జంపా, 

జేసి 

పగటి వేషగాడు 

tani 

పర మేక్యరున శెటెంగించి పక్మ్య_ కొన ' 

“యుండు నని. కుమా, 5.29. 

పక్కున నవ్వు 

న వ్రు టలోని ధ్వ న్య ను 

కరము. 

“ఆమాట వినగానే నాకు పక్కున 

నవ్వు వచ్చింది.?” 

రూ. పక్కు_ మని నవ్వు, ఫక్కు_న 
నవ్వు. 

పక్ష మగు 

నపోయ మగు, తో డగు, 
“కెరవాప్రుండు తనకం బతు౦బు 

రాలి జెమి. 1.27. 

పగగోలు 

వపగగానుట, శ తు త్వ క 

వహించుట, 

“ఇప్ప డీ కాండుకవాని నమ్మి పళ 

గో లిది కార్య మె G3 

కుమా, 10.164. 

పగ చాటు 

l, శ్ర (తు త్వ మును జరి 

బుచ్చు. 

“తోడికోడలు పగ చాటి వీడ 

నాడు,!? కుక. 8.291, 

2. వున మింక విరోధుల మని 

చెప్పూ, 

“ఆఅనుచులం బగ చాటి పోయినాల జర 

శు 

ధరింను నాహం; 

“సీ మి (టా! es జరీపం-చలూ అవి! 

. పగ్టివేష గాడి లాగా. స్ట 

పగటు లాడు 

దూవం-చు, 

వ. 

తాలం దాకా క మ కకక యయ-శగాయుల.పసకవాంభాతాని. వానరాలు మండు జంత 

“ఉన్నతి నాలో నుండి వ్రూర 

శీ మా యి, నాపపె6 బన్ని తే 

సాలని పగటు లా జేను.) 

తాళ్ల, సం. బే 

నిన్నే 

పగ నీగు 
వగ సాధించుకొను, 

“ప్రియం డా పగ నీల గలండు,ి 

భాస్క_. లం 1 1067, 

పగ నీగుట 

వగ తీర్చుట. 

“కనాంటనుండియుకా, వంత మనం 

బులో6 జనదు నాపగ నీలాద నేయు 
నీక్సపన్ .?? పూరి, 2.75, 

పగలుచీకటి 

నల్లనివాడు. వగ తే చీకటి 
కల్సీంచునంతటి నలుపు 

ఆనుటు, 
“సిరి దొలంకెడి పగలు -వీకటా యితం 
"'జేమి.?? తాళ్ళ, సం, 1. పు. 25, 

పగలుదివిటీలు 

ఆహారము, 
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మను, 5,5, 

చమూ పవలంపంజులం, 

జస I] 

మతెాబుం. 

““దెలిదీదిలో నున్న వెన్నుని 

బటిన బలుపగలగ త యనంగ“? 
లు 9 ఎద 

ఈ మాం Pie 5 

సన్నిధిం, 

వగవాడికి కూడా వడ్డు 

భరింవ “రఠరాసిఏపె ఆనుళకు, 

కత ఆణాటు పసగ్గచాడికె కూడా 

బదు,” స వాం 
ae 

కద వలనౌబలిన కాపరం పగవాడికి 

శ్రా రా వద్దు. మె. 

చూ. ఆనగణాటు్నుు 
య 

పగిదివోలె 

వల. ఉఆవవమూవాచకం, 

కుమా, 9.64. 

చయల అట్టులవోలె, 

పగంపటు 
( (we) 

జర వగ్గముదూరము నేల, 

“వాలి ంటికీ మూయింటికీ పగ్గంపట్టు 

తూరం,?? మె. 

కాడి చేనికీ మా వేనికీ పగ్గంపట్లు వీడ 

ఆడం. 

GG 

బొ 

చూ ఎన్ని ఇదాథ పటు. 
ఆ కు 

పగము కును 
"ఖీ 

నారతో తాడుగా చేను, 

కలో 
పగ పచ్చ 

ళు 

చత బై సా తవం “2 -చక వఖతిసు నా లఅంయ 
= mn 

చించి. పపనవంలచి పాలుగా జోను 

చుం వవ ఈతాజగో. దొ.చర్, 

అవా సాల 
చాల న్యా అ య్యా 

పు. 29, 

వ చాంకొటు 
చి 

వహవాది దిదునులు ఆమ్ము 

కొట, 
లు 

కొత. 259, 

అదర నార tm అది 

అష్పుదమూవ మగు, వలపుల 

“గాంధ్రరనమునం చెండి గ మ్ముని 
ళు 

నంత సే పచ్చకప్ప్వుర మాయె భామ 

పల్కు =’? విజ, ప. శీలం 

పచ్చ గందని 

వసిఏిం క్రాీల్సోని, ఎండి వోని 

ఆనుటు, 

“పచ్చ గందనికూర అలేర్పడమి6 
జారు? నెషహ 6.119. 

పచ్చగడ్డి వేసే భగు మను 
GG 5 nN 

ఎవరో యిద్ద రికి వివర్త మెన 

వగ అనువట్ల ఆవ 

గించే వలుకుబడి, 

ళ కచ్చా రిద్రరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేసే భశ 

మంటుంది 

పచ్చగరెక కాలము 

అశాశ్వతము, చంచలము, 

కామె. 
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“వచ్చగరికెకాలము (ప్రపంచములో పచ్చపయికము గుజము చచ్చి 
సల | ర్త నా 

(బతుకు) తాళ్ల. సం, 10.21. డాకచె 

పచాడికి నజకినటు వచాదికం గుటఅు ౦ చే 
ల ౧౫ షా లం ప 
ముక్క-లు ముక్క-లుగా . వరే. 

““ఆడంబు చొచ్చి మచ్చరికంబునం. ఆనగా గజం బతికి ఉంచే 
ళ్ 

బచ్చడికి నఆక్నట్లు కొమ్ములు 

విజీచియా.?? | 
ఆ. వారి. 4.229. 

పచ్చడి చయు 

నలియ గొట్టు. నుజువూడు, 

శ6స్టా ర్చి కరాసి భార చేంబ-చ్చడి జేయం౭-గా 

జముని బురుడించుచోటి 

కిన్”? ఊఉ. వారి. 4.196. 

“ఎచ్చట శేంన్మనల౯ా విడుతునే పటు 

బాణపరంపరావాతికా, బచ్చుడీ జేయు 

ఇ్ఞానాసముం 

వాంద రాజే. 2.79. 

పచ్చన 

సౌభాగ్యము. 

కాత. 240. 

పచ్చనికొంప మాపు 

కలకల లాడుతున్న సంసా 

రాన్ని కూల్చుు, 

త్మ = =పచ్చనికొొంప మాపం చాడియె 

పుశతా!” పాండవ, |పవా. 51. 
పచ్చపందిరి 

వచ్చని ఆకులతో కటిన 
లు 

వందొది, 

శుభ కా ర్యాల లో ఇలా 

కట్టడం వాడుక, 

కుమా, 9,8. 

వరీ డాని వలువ అనుట, 

వనుగు చ చ్చ సా 2 రతికి నా 

వెయ్యి వర జూలు, గసుఆ౨ ౦ 
a5 

పిలువ చచ్చేవర కే, అనగా 

ఒలికి ఉన్నంతవర కే, 

పచ్చపయికంబు గుణము, చచ్చిన 
అది 

_ చాంక నె యటన్న సా మొత? 

నిరంకు. 2.187, 

పచ్చపూ సగు 

ఆరు దగు, కనబడని దగు, 

*సాలఫుల బయ్యెద చేతి చూతు న 

న్న్నంతన్వే పచ్చ్చవూ సాయెల బో 

పహకం౭ంతె యారులి విజ, 8.12. 

చూ. నల్లపూస యగ, 

పచ్చపైకము 

రొక్క-ము, Oat టి 

ఎల్ల ని ఏగాని వంటిది, 

“పచ్చ సుకంబు నింభులాో వెచ్చుపలుప, 

చనెన్ని చెప్పిన మాట లిం కేటి కనిన) 

జారి. 4.199. 

ఎల ధనమును ధనగుపు ౯ డెలుక 
మాలి, పచ్చపయికంబు లేకుండ వెచ్చ 

పటిచె,?? విక. 7.124. 
“పచ్చ కము గూడ బటినది బేదుటలి 

ఇా హారి, ద్వితీ, పం. 15కి. 
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పచ్చబాడుచు 2౬న తదా కా 5 ఆం 

వచ్చ, వేయు. తకం తం 

ఒకదిథ మన వసరు తో వికణనలోన దీవిని ఉవకోా 
చరాలు 

వానిత నూదితొ వాడు. గసారు, 

శక్తీ వె ఆుదె ఎన్న టెక నెల పదికి 

న మాం 

“పచ్చ పొడిపించుకోవనడం ఈనాడు, ““పచ్చికనసితో వాడు చవారిమోదిక్ ఎగ 
ప జలే నే మ. 

అలవాటు. లేదు, | బజ్హాడు. గాంతు కోని రకం తెగు 

పచ్చము కమా డగు , తాణడా ఊఆనిమించింది* | వచె, 

చాల్లాచెద రను.  మదిసగంగ 
మాం న 

నేన న ర కనిన వుంచిన్ శ యినా. 
జిగి పాలి భనం జుం ఆడగా కన మ 3 

t ర్ 9 em జైమి. 420. వూ మ = sng పది 

3 గ్ x5 

పంత టట వన రమ్ము స లిన టా 
క ప | లేచేటట్లు లేశం.?? వా. 
సపచాల కలయం౦పి క్ 

టి | పచ్చితురక 
న స మచ్చల | | 
అ శ. క'సాయివాడు, అతి కూరండు, 

లయంపి ర. “కోరా ' “వాన్లు పచ్చితుర క, దయా దాకీణ్యాం 

కథలడారరా వ వచ్చినది. వాడి కెక్క_డిది క? త 

అద వ 
పచ్చి.... పచ్చితెనె 

తో అప్పట మైన కాచని తేగా. 
ఈమాట చఛచాలావాటితో bis ee 

ం రు ్న మలు 
చేది వచ్చిది నె వచ్చి న రా 

అబద్దం వూ రాల hr 

వత. స్తుంది. ఆలాంటిొని 

కొన్ని ఇస్తున్నాము. 

పచ్చి అబద్దం 

నువ ఆఅబదం, 
యు డు 

శారు చప్పిం దం తౌ పచ్చి స! 

(కింద 

నాక. 

పచ్చి ఆంటధుడు 

ఆం| ఛతరు బంద్హహా చవట 

బూతులు మాటలామ, 

“ఇ-చ్చుకం బిగురొ తం బచ్చి జేర 

బలు ము దిడరా యని యొద్ద 

కరుగు.” వాంస మ PAR 10£ 

పచ్చిదొంగ 

వదిడొంన. 
అ 

“ఆ పచ్చిదొంగను నమ్ముతా 
వంబదుకు 2? ChE 

పచ్చిపలువ 

వాలా అరా రతాః 
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అ బా క మ్ ' అరా సూ 
కళవ్వాగా 1 పచ్చిపలవ ! వాదం మ ర్యా మ 21 దా 

దగా వవ సా శం జు సే నము 
క బిటి క, ECO 

LT దప 
నకు. | ో 

ణి 

క యానా వా ఉవముధ్వ్ధ పచచ్చివో దా ఆయి 
క్త ' పోయాడు, మునుపటి జాడు కాదను 

ఆ కయ్యం ప 
ఏం ల లా # తో జా 99 

: 

“తంల లేని పచ్చిజబూతులక జంగ? a 
స వూ re 1 అడ శ్రఘా శ్రవ. 2.56... పచ్చి ఇయు 

ఆజుడి చేయు, పచ్చిడో గముది 

చాలా వ్యభిచారిణి, ““హాచ్చరిక మఆ-చితి నింక "జల 
ae) 

నము పచ్చి సేంయకకురా యింక పది 

వలు వాను.” గ తాళ్ల, సుం లెం47, 

' పటపట పండ్లు కొొలుకు 

కఆకుర సంసారి ఆంెటీ ఎవ రొప్తు ; 

మంటారు. పచ్చిబోగంది.*” చా. . 

పచ్చిమాల 

వరమని చును, 

కపచ్చిమాలనవు నీవు పాపాత్మ”) 

వర. రా. నా, పు, 1/9. పం. 1. 

పచ్చిమాలలు 

అచ్చం మూలలు, 

““మాలండే యితని మాలం డోకా 

(కాటి, మాలలు భువి బచ్చి మాలలు 

గాక [99 బస. 7.188, పుట. 

పచ్చి వడగండ గుళు 
ణా ఉం 

అశాశ్వతేములు, 

తాళ్ల, నం. "ad. 

పచ్చివిషము 

కె నా ఎవరు తాగుతారు పచ్చి 

కుహసం,”' వా, 
తక బ్యాం రిక ళో విధాల నో జ చ మాటల్లా చ పచ్చివిహం కక్కు 

తాడు?” వౌ, 

పచ్చి వెచ్చి 
ఆచ్చివచ్చి, అవరివక వెంన, 

డా 

“పచ్చి వెచ్చి చదువుల ఖో తు ఇరు ౫ 
శా {3 తాళ్ల, సం. 10.220, 

| 
| 

| 

పండ్లు కొొఆఅుకుటలతో ధ్యన్యను 

కరణము. 
వకంళ్ళుడ్రీదచుట(6 గపూోలసం కలల బగలల6 

గాజికి,?? మను, 4.118. 

పటాటొవం 

డాబు, దర్పము, 

వాడి పటాటోపం చూచి మన “మేవో 

భయపడి పోతా మని అనుక న్నాడు, 

కాయ 

కపటాటాో పో ఛంయం కర8” 

పటాదోబో భయంకర'ః 

వట్టి అడంబర మే ఆనుట, 

వంచతం(తంలోని ముకమవోతు 

కథమ వచ్చినవలుకుబడి, 
jo 

నృటాటోవ టట 

ముగా మూదిం దని కొందణు, 

క్ నట మనగా వహ, 

యె_త్తడం తప్పితే ఇయేమో్యా 

నేయ బేని పామును టి 

వచ్చిం దని వారది భావం, 



వలా వరో లె51 వట్ట వట 
వ, 

పటావంచం బగు మటతళిందున కిది చూపాంత 

వటావంచ లగు, రమా 9 'బెలియడు. 
చ భజ ఆప్ ప, లు ళు అ కుతూ కుం చం దై బురితేంబు లల వటంబు తకు 

జఆనంగా 4? భుజాన, 9 65. వ్ మ్ క్ 

వనే జ్ స జ 
టు సి వర్జూాభి రకము చాయు, ఆధి 
భురరాాంయంంల వ 

పలాస యవుగించు 
చెల్లా 

l. చెదరు లగు. ఈ పురంబు నూతనంయిగ నిర్మిం-ది 

“పన్న చంద్రులు పటాపంచ లె రి”? ' నిన్ను. బక్తుంబు గటినది నీకు విదితం 
పారి. న్, S౪7. చె నది ఇప్ప డిన వ కళా. 9.185. 

w "చెదరి పాజివోవు, వటవగా గాలు లేవు న్ చత వల 

కకన్న బే గాతె గా కిన్నరుల్ నురిగిరి, . క ౧ 

పన్న గేం|దులు పటాపంచ తరి.” | వాని విరగణాటుకు అడ్డు లే 
పారి, 5. |! దనుట 

పటాపంచు జేయు ,_ “టి చిన్న శాక్యోగానికే వాళ్లై పట్ట 
ప స్ప | కుగాలు అవు. ఇక పెద్దవే వసే ఇక 

Dry iss: | ఎలా ఈంటూాడ ” కా? వౌ, 
ధ్వన్యనుకరణ ము. న 

కకతలిని ము చాసనంబుల మేని పని ; రురు బనుగు 

ఈక శా. క్రొందలు దుదితము లఅన్నింయయు 
లు 

దక జ్ఞాత భాం ఇత్తి చటిల్లనం బటితలీంచి.*” | చేక మని, పక్ట్రీవర్తనము నెత్తి బెట్టి 
థి 

గొని, పాపవూరుమషుం బటాపంచుం రాజగ జము. 

కేస్.” పాండు, 2.8. అతయ.. కష పజ, 

చూ, భటాపం చలం కేతు. i 

త పట్టము గట్టు 
అట్ /| 
పటితళించు i 

రాజ్యాభిపి క కుని చేయు. 
ప సూ 1 

1. దబు కౌ ‘ > | “లోహ తాసు సుల, చరం గటైంతు. 93 

వటితళిసు - కన్నడం. గవర పథం పం క్రి౮2తీ70.7]: 
కకడ్వాశిర కతక చాయ ముగ్గడించినం | భూ, పట్టంబు గట్లు 

| 
గాని, పట వేయకు మని పటిత వటవరన ము 

లించి...?? ఉత, వారి. 8.122. బి ఇ 
“a నామాలు, 

2, కొట్లు, ' 
| 

ఊత. వాది, 6. ఏ5, | యూామిద్ తాపం నం. వెళ్త. 

పటోతాళించు పట్ట షస. కాదు 

య 

కధ కిరి తా లిం ప్రచు న్వు త్ పహ జుమా వస్తేనే 
అః పు. 24. | పట్ట శక్యం కావడం లేదు. ఇక 



గ p కే కురి 
జ వ వ అఫ్ 
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మొచటి బహువావనవే వసే యేం తుటలో వటి చా చుట “వి 
అ శ అకా 

కథో క్ట? శః వచినవలుకుబడి, 
a 

పట్లాభిషిక్తు తగు కక వహౌా(తం చదునకొన్నాడో 

కాస పటి చూడా అని తీరిది)? వా, 
స్నో జూపు, 

పర వా 

నా, మా. 955. పటిచ్చూ 
లు 

పటాలు తవ్వ గుట్టు మట్టు తెలియ జేయు, 
కు 

౫ ల తవూ, కొరత కోటుపోవు, ళపదిలముగ నివిభయు ప టేయకండినను, 
క్ _ మ ప. క్ష 

లు వటాలమిోిాద నడుసూ | చదువు లసుకును మున్ను -చదివేటి 
Se లు చ pe చదువు.” తాళ, 1 సం, 189 ప్ర. 
ఉన్నద్ వక్క_కు ఆ అగ అ Y i 

టు , వచటినకెాయ పం డగు 
వటాలు తవ్పడం అంటారు, , కా వ 
చ స a = 

ఈసికి అలాంటి దనుట, వట్టిన చెల్ల బంగార మగ 
FP క్ | 2 

దూరా యిటీవల యర్పశేన నంటదె 

రామ-చం. 60 
పలుకుబడి, ట్ర మ . 

అద శకి అన వరు 
కకవాడి మనసు పటాలు తప్పింది.” వా, పట్టిన కలం పట్టను యుండగా 

€3 

పట్టంచుకొను 

(వమేయము కళ్చించుకొను. 

తోడు”? వొ, 

“ఇంటో చీ ముందో ఏమి శేదో 

పట్టించుకో కోంా కూర్వుం తే 

యొలాగప క్ల) వా, 

పట్ట కర్హాడు 

పట్టుక" ని చుట్టుకొని ఇాభ 

చెట్టు. 

“వట్రింప రని వెండి పసరింప రాదు, 

వటి  కత్రైకుదుర్ వడిం en 99 

అండీ తా. (వశ, పురా. పుట, 815. 

పటి చూచు 
రో 
వరిశీంచి చూచు, 

సరకు నాణ్యాన్న్ని వరీహీంచూ- 

~ ప సక ఉన్న దున్న శే యుండగా, 

“సి దిగుతుటాకుంబో౭డి మారంబు 

. వృటినెకేర్ పటినయట యుండ 
శవా డవ శక మునుకొ న్నా పట్టించు ' = iE 

పట్టినది యెల్ల 

థి 
ద్భ 

కళా 5.152. ముష్నిం బూని...) 
అ 

" పడినచెజలు 
ఎ 

బందిలు, బంధితులు, 

“రాక్ష సాధీకు పట్టి నచెజ లెల్ల విడిచి.’ 

కమా. 12,194. 

పట్టనతావున 

ఎక్క_డ బడితే ఆక్క_డ, 
*“నిమ్మపండ్లు మాతం పట్టిన తావున 

దొరుకుచున్న వి.?? కానీయా. 87. 

బుంగారం 

"ముట్టినయది ముత్యము గ 

అదృషకాల మనువట ఆవ 
చై లాం 

యోగించే పలుకుబడి. 

నానా, 29, 
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లు లు 

క 3 

పటినది వడువకుండు క కళకైక్ నం చాభుంబు పటి మట్టాడం, ఫి కో 

n= 

శ 

గట్టి వట్టుదలతో ఉండు, సారం, 1.918. 

్రో అల తె as తత a 

“మనసు ఠా నేని కరయగవు మతి ని, రురు మల్ల లా 

పటినది విడువ విక నిన్నిటటన 
(se) pe De 

నల? మను, 5,9౨5, 

కళ వాడు పట్రినపట్టు వదలను.?? వా, ' 

పట్టిన దెల్ల బరా మగు 

సఅదృవ్షము కవిని వచ్చు. 

శకవాండకు పటిం దల్లా బంగార ౦ గా 

౬ ళా 

“కుతి చ్రంబంన6 బకీకి మలలాథు,”? 
“౧ చ య 

రాభా,. 5.56. 

వటిచ్చుటకె -ఒకరికి అవ్వ 
త ౪ మా 

గంచుట కై వవరాచు, 

అమల కా దాను అదా 

ఈంది, ఇ పొకదశ, 3 వొ 

ఆద న ల నైన జు టం 

క | జూచితే నిక్షయన్ ౨? 
చేవట్టిన కార్యములు, కమా, 8.176, 

“పట్టిన, కనులు దిర్చుంగ నమర్పంలం “వాకా పోవీనచుల క పట్రే జాసు 

న క. న్నావా, కై శః 

వర, అవకా కషి, ప్ర ప్ పుం క 16. పటు క్ తిరించినటు 

తి న క యా 

ఖచ్చితముగా, ఖరాకండిగా ; 

సున్నిత గా, 

పటి పల్లార్చు 
౭ ౧౧ 

నాశనము చేయు, 

“పట్టి పల్లార్చ శకేపట్టున దయం జలర్క_, 

మనసు గల్లి నయట్రిమగం చు గలిగి? 

హా 0'స, 4,146, 

“వా డేది మాట్లాడినా పట్టు క త్రిరించి 

నట్లు మాట్లాడతాడు, ఒక్క పొల్లు 
మాట ఉండదు.” జ, 

పటుకొని _వేలాడు 
609 

తగనివానివె -దానివె ఆధార 
పట్టి వాలార్చు 

60౪ 

నాశనము చేయు, 

“పట్టి పాలాక్చెదరు మిరు పాండు పడు. 
బుతులు, సీవ్రు భీమ్ముండు నలిగిన చేవత కృష్ణుని. న్4. 

లక్కు నెన మార్మొ_న వచ్చునేళ్లి? పటు కొలుపు 
షై లి 

శ్వర, భ్మ్మ. 2.280, 

6౯___ మొర్పుము కాలయాపన మమర్చకి 
యప్పిళి తాళిం బట్టి పాొలార్చుంగ నేల 

నావుడు.. *.? భార. 6.218. 

చూ: పట్టి పల్లార్చు, 

వట్టుకొను, ఆపు. 

ఒప్పించు అని టెవుణి, 

“క్ బంద యుండి... సర్వేశళుం బక 

గొలుపు మబల.”? స్ట 

“ఆడది మేనక కూంతు ననునయంబునం 

బట్టుకొలుపుచుం డె?” 
పటి మటాడు 

రధ లు 
వేధించు, సాధించు, 

2.28 

నవ రాలు సతాం. శాంతం ఉలాతాంటు.. అంతా 

అదరక నామన ంరా నానా తలరాత పంపా నాలక కాయం లాలస కాో నానా వాన యదనున రాపాక నమా పాడా. సంచా వకతాతానమాలడననాలానాననననానింటాతాాననాలగబచాని 

పకన లుల ాలలానాలాననానలనపాలా లాలా నామమును పా పాాడానానాసడనలానాా జామున ననన తాగడదాతతాతోంత 

చమ, 6. 14, 
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€ ౬ ౬ ౨, 

వట్లుగొమ్మ “పట్టుపిడ్ కెండు “నెనయయు జీనువు పట్టు 

డం | రన EE జవి డికట్టులం.” 

ఆధారము. శుక. 1.222, 
“ఘనభుజవిక్రమాన్నతుండు గౌరవ | కు మని.... 
కోటికి బట్టుగొమ్మ వము, మ్మని మొనం ఈ 

న 
క దూల పుచ్చినమహాత్ముండు గర్హుండు, 

భార. కాంతి, 1.7. 

కనినం అన్న భావ ేఖ 

యిందులో కానవ స్తుంది, 

రావముచం౦. 95, 

““ఆసభ క పట్టు మని పదిముంది రాలేదు.” 
పట్లుగొమ్ము 
€ 

ఆధారము, 

చెట్టు నెక్కు_నవహ్వడు ఏదో 

ఒక కొమ్మును ఆభారంగా 

బౌ 

కకకుకము మని పడదిరఠా పూయ లయినా 

లేందీ పట్టానికి పోయి ఏం చేసాం 2? 

చేనుకొని ఎక్క. డండె వచ్చిన rere a 
ws పట్టు ని పదికాలాలు 

వార. పీఠిక. 259. “పట్టు మని పదికాలా లుం జేపని 

చేయాలి.” : 
పటు పటు వా 

ce డు 
పట్టువడు 

1. దొరకు _ బంది యగు. 

కళళ ప్రల “కేగతి పట్టువడియొ . 99 

తాను తలచినవని అయి తీర 

వలె నని గట్టిగా కూాచొను. 

| 

| 

{ 

| 

“తెమ్ము నాళ పట్లుం, Biase us కొంత కాలం, 

కళ వాడు! ఆపిల్లను తప్పు మరొకర్ని పెళ్లి 

వేసుకో నని పటు పటి కూర్చు స 

న్నాడు? — లత ణయా 
అబ్బు అన అరంలో వాడు 

పటుపడు 
అ కలో కనిపి స్తుంది. 

Ese “వాడికి చదువు బాగా వటు 
కపవనజాం డటు పటు పదిమో ఇట బడింది, వాడెకి ఆవిద్య జ, యును?) 

రు 
రంగ, రా ఆఛరెలః పుం 8. పం క 9, బడ లేదు” ఇ త్య్వాదులు. 

eer “(బివ్మావిజ్ఞూన మూర క పట్టువడదు, 33 
పట్టుపిడి కెడు భీము. 5.165. 

విడికిలితో వట్టుకొన దగు - వాడుక లో. 
వీడికిట విముడు - అనగా “వానికి చదు మేమో వట్టుబడ 
అంత వలుచగా ఉన్న వన్న తేదు,” దొరకు. ఆ నరొనుడు 

మాలు, స వటుబడినాడు ,.* 
(9) 



€ం =) ee 

2, చిక్కు. కక రుమవు వచ్చి జనం ఆంతా ప పుడు 

ధర్మజుండు పట్టువడున కాం దలంచి. వాతం కుల దొరక్క చులనుల మాడి 

రప్పుడు-? యల Ts వాం 
పెం జయా 

పట్టు వదలు ంం వ. మములు స 

| బో 

నజలు. రు సి లంగా ఆరిన నామ 

పాండు, 5.2కిరి, ' ములు, 

పటువజచు ' “నాలిమాటలు నీ ప్టైనామము 
ర లును.? విప, 5,555, 
ఒప్పించు, 

కకరందలు బట్టు వజ-ఏి,* ౨ 

కకమౌా. 6.27. 

పట్టువిడుపులు 

వనమయం లతో విగునుకో 

వలెనే, యేెసనమయంలో తగ్గ 

వలెనే "తెలిసి యుండుట, 

కళవాడ్కి పటూ విడువూ తెలియదు. 
ఠం 

కాబస్త్రే te పంచాయతీ పూ ఢడయింది.?? 

వచె, 

66ఎంత అధికారం ఊన్నా పట్టువిడుపు 

లంటూ ఉండాలి! లేకపోతే అనవ 
నసరం-గా చిక్కు_ల్లో చిక్కు_ కోవడం 

కూడా కద్దు.” వూ, 

ప ప్టిడుకూడు 

ఇంత అన్నం, 

కొంత తక్కువ అన్న 

భావంలో ఉవయోగిన్తారు, 

““ఆఅతంయండు పశుడుకూటి కరు డడ కాని, 
౬ 0౮౦ 

&తీతి కల నీవ భూపతివి.”) 
బన 2.24, 

“పక్టైడు మెతుకులు దొరికి తే చాలు 

శం 

ప ప్రైడు మె తుకులు 

గుప్పెడు మెతుకులు స్ట 

రరర కామమును భారా కాకాను చకొమనాతాలార ఆమా. పం అశు యాతనా =. 

న. 

పడకంటి పడి ఉండు 

ఎవ్వడూ వడుకొ నే ఉండు. 

కకదాడద్రు పాపం కడక౦శి పడి 

ఉండడం తప్పి తే ఏం చేయ గలడు 9) 

గాము. 

పడక లమారి యెద్దు 

సోవురి, 

కాడి గడితే వడుకొనే ఎడ్లు 
సోమరి కదా! అందుకై వర్చ 
రానిది 

రామచం. 45, 

పడ గఅచు 

శ్రాగా కజఅచు. 

“పాము వాణ్ణి పడ గఆచింది.? 

పడగొట్టు 

కాల్చు. 

“ఇల్లు పడగొట్లి తిరిగి కట్టించా లనే 

(పవొత్నంలోే ఊన్నాను.? 
పడచ్చు 

పడియచ్చు. 

వడినా రూపును తొలిచి 

చానిలో బంగారం చేసి 

కొడితే ఆరూపు వడునట్టుగా 
తయారు చేసినఅచ్చు. 

కు. 

గామ. 
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వాళ్ల నాన్నా వీడా ఒక కే ' పడ సీడ్చుకొనుచు 
9 | పడచ్చులో కొట్టినట్లుగా సా! కింద వడ వేసి యయాడ్నుుకా 

నుచాూా, 
వడ దిటు 

టె . “దినాంతయోధుం డ్కీణాయం దదీయ 
బాగా తెట్టు. 'పత్నిం బెలుచం బడ సీడిచికొంచు 

“వాణ్ణి నలుగురూ పట్టుకొని పడ బోయొుడిన్ ౨” పారి, 2,80, 
దిట్లాలు.?” కామె. వడ నూకు 

. 
వడ దిద్దు వడ(తోయు, 

తెగ దిద్దు, రాయలసీమలో చేడు చాగా 
“పీబుకకోయ్ ! ఆలా పడ దిద్ది పాశేస్తు 

న్నా వు??? వా, 

సడదు 

అ టల ఆ. 

“వాడికీ విడికీ పడదు, ఆనవసరం-గా 
వాళను మనయింటో కలపడం మం-చిడి 

ap ళం 

కాదు??? వా, 

“వాలి ద్రరికీ ఈమధ్య పడడం లేదు. 

ఆతనిదగ్శిర్నుం-చి వచ్చా నని చెప్పావో 
ఇక అసలు మాటాడించడు.ి? 

“వాడికీ వీడికీ పడదు. వాడివల నీకు 

పని కాజా లంకే వీడిమాట అక్క_డ 
ఎత వదుల 

జాలి యు 

పడ(దోయు 

వడ వేయు. 

““పావకు కుండముల లేదు పడం[దో 

గ! |! 

గం 

యంగకొల? రుక్మాం. 2.8. 

పడనిపాటులు 

వడ రాని పా ట్లు అని నటి 

వాడుక, 

కాలీ. 5.76, 

““డానికోన మని నేను పడరానిపాటు | 
చు 

పడాను వొ నన 

వాడుకలో ఉన్నది, 

కకత్రలు ఫ్రులు పుడ నూకి,” బన 7.192, 

“గోడ పడనూకి చేర కటి సే గానీ 
లాభం ణేను?” వా, 

పడ బడ బాతు 

నడవ తేక వడిపోనుసితిలో 
థి 

ఉండు. 

“పడడం బడం బాలుచుకె వదలక పట్టిన 

తల్లిని దం(డి.?? పాండు, 8.89. 

పడమటిగాలి వెట్టు 

వేడిగాలి గొట్టు, 

వేనవికాలంతో గాలి వడ 

మటినుండి పిస్తుంది. దహీణపు 

గాలి చల్లని దయిన క్షే వడ 

మటగాలి -వేడిదె, 

శకస గచ య కీరి-గాలి వెట్ల నొక పాలియుం6 

(గోలమి నిరససంబు లలి శుక. 8.444. 

వడ మొతు 
అబ్ 

వడగాటు, 
లు 

పడయడవాళులు 

(వతీపోరులు, 

కుమా, 11.66, 
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పడవెచు “ఏవో ఆఅలంకారం, రనం ఆంటూ 
యలు క పడె అ 5 (క్రింద వడ-జే నాలుగు ప కట్టు రాళ్లు పడ వేసినంత 

జనము పజికలు పడవె చి తలడ 

ముని? జై మి. 4.28, 

పడ (వాయు 

“తగ (చాయు, 

“ఏమిటోయ్ ! అంత పడ రాసేను 

న్నాను * చా 

పడసాల 

కూటము, 

ఇది అనంతపురం ముద లైన 

జిల్లాలలో ఎక్కువగా అల 

బాటులో ఆన్న వలుకుబడి, 

“మధ్యావ్నాం ఆడవా ళ్లంతా పడ 
సాలలోే కూర్చొని వి సళ్లు కరడు 

తున్నారు.” మౌ 

పడి ఉండు 

వముతో అనుమాట, 
“షోరు మూసుకొని ఊరికే పడి 

ఊఆండు,ి) ళం 

“మాట్లాడక ఒక చోట పడి ఉండ 

మంజు ఉండవు,” వా, 

పడికటురాళు 
డర య 

ముంచే 'యేర్పరుచు కొన్న 

మాటలు, భావాలు, 

కాస్త యె త్తిపొడుపుగానే 

యా మాట అంటారు. గోడ 

కట్టడంలో అక్క_డక్క_ జా 

వడికట్టు రాళ్ళను ఉవరయయూాగ్ి 

సారు. అందువై యేర్చడినది. 

పడి చచ్చు 
ఆయా చోట్లకు తగినట్లుగా . 

| “మూ డే ౦ంణదం-గా 
(az 

' ఛనున్నాడు.ిి 
| న! 

మ్మాతంచేత ఆది సాహిత్య విమర్శ 
ఆవుతుం జూ 2) వా 

ఛ్ 

ఎపంగాపులు. కాయ 

ఎవరి దర్శనార్థ మో చచి 

కాచియుందు. 

“వా రింటిముందు పడిగాపులు 

-గాయడంతో నే సరిపోయింది వాడి 

_ దర్శనం మాతం కాలేదు,” వా, 

పడిగాపులు పడు 

దర్శనార మె వంచలు 
Re థి pene 

కయు 

*““పృడ మివిభు లంద  జఆందణజ్యొ, 

పాడ-గాన్పులు లేక ద్వార భూముల 

యందున్ , బడికాంపులు పడి యుం 

డలం, బడుగుల కే లబ్బు6 గంసభంజను 

జేవల్ ,?? ఈదే. 1.117. 

పడిగొను 
వరిపారము గొను, 

“వారుడు గుంశునవుచ్చ నట వేయు 
మాడ, లరుదుగాం బడిగొను న్లు 

' యనుదినము, నందిల? 

పండి, మహా, ద్వితీ. 164, 

అత్యాదరం చరాపు. 

“వాడు “పెిళెొం అంజు పడి చసాడులి 

వాం 

“మాడు నాటకా ల౦ కు పడి 

చ సాడు.” వా, 

వక్ టను? (పక్క నున్న మా నుబట్టె 

అరం మారడం కదు, 
ర య 

ఇందులో పడి 

చ్ ల 
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పడి పడి దక తెట్టు. 

ఎక్కు_వగా. కులినురాలు కా దని నూచి 
“ఎంద జే బడి బడిం జెప్పి పంప నది స్తూ చెప్పి పొడిచే మాట. 
పాటిగం బట్రకం..--. 2) కాళా. 7.44, ఒకరు విత్తనము వేసి ముల 

వడ వడి చదువు - “వాడు వడి 

వడి చదువుతున్నా డు, ” 

ఆము వడి వడి యేడు స్తుండి 

నదె,” 

పడియ గట్టు 

మడుగు గట్టు. 

““పఏనుంగునుు, బడిరమె "నెతు రచటం 

బడియ గట్టి.” కా. మా. 2.151. 

పడియచ్చులు 

పోత పోయుదిములు, 

“(కి తి శిరోభూ పావి కేపనిర్మితికిం శ్రా 

ల్వడు పడియచ్చుల టడుగులం దగి 

పాండు. 1.161. 

చూ పడచ్చు, 

పడి యోగిరములు 

వధములోని ఓగిరము, 

దారిలో తినుటకై_ తెచ్చు 

కొనిన భోజనము, పాే 
యము, చద్ది. 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ. వుట. 290, 

పడి వెట్టు 

మరిహోరము (గ్రహించు, 

“పడిగాను నంబియు, ఒడి నిటు 
శివ్రుండు.) ~~ 

పండితా. ద్వితీ, మహి, పుట. 164. 

పడి సేటిది 
వడిచెటు, 

వం. 

| 
| 

| 

| 

తన చెట్టు కాదు. దానం 

తట అది వడి వెులలిచిన చెటు, 

అనగా కులీనము కా దనుట, 

వాడుకలో-వడినేటిముండ, 

6క చెక్క _డుపార యోాయలం౭ బడిసేటది 

చక్కని నో డెకాం(డ-పెం, (బక్కాఅ 

(వాలి సోలి నగుబాటున కళ్ళ _క నంజు 

-వీకళటికాలి?” హాంస, 5.489. 

పడిసేయు 
జీవింవ చేయు, 

జీవనాభార మేర్ప్చజచు--అగస, 

కకవమూ, 10.116. 

పడిహారి 

(వతిహోరి, "సేవకుడు, 

“మడపులేఖ్యయు నంది పడగయుం 
గొనుచు6, బడిహోరి[ క్రియ బట్రపగ లె 

య్ుతెంచెం) బస, 6.168, 

పడుక యిచ్చు 

సంగమించు, 

““ఆందణికి నన్నిరూపంబు అంది 

పాందు దకుం డయ్యు ను నొక వఏనో 

దంబు గా, నిరువురకు మువ్వురకు మతి 
యేవుర కను, బడుక యిచ్చు చుం బెనంగ 
గోపాలుం డపుడు.?? దశా. చ. 8.94. 

పడుగు పెక యగు 

కలగలిపి బోవు. 

“పడుగు బేకయు “నిన దంపతుల. 
జాచి యలనగవు నవ్వి మరు 
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వి లెక్కు_డించె,.?? కవిక. 4.180. 

“కడుగు హేకపగిడదిం బడిరి రిప్రలంటలి 

భాస్కు_* స; 1451. | 

పడుగు పేక విరగ దన్ను 
అటఓరా ఇటూ 

వంపు ; బాగా తన్ను. 

పడుగనా పేకా విరగదన్ని పంపితే 
సరి. వా డిక సీ జోలికి రాడు? 

పడుగు బేక పడు 
వడుగూ పకా వలె నిలువ్రుగా 

నాము 

అడ్డంగా కలగలిసి వోయి 

వడు.  (వేతలో నిలువుగా 

ఉన్న ఊచారాలవరున వడుగు, 

దానిలో దూర్చి అడ్డుగా 

నేయుడారాల వరున పేక) 
“జ డ్చెర చె కీనుగులు వడువుం 

(చేకయు బడియెన్ ౨” 

కకమౌా,. 11.127. 

పడుచుకార్యములు 

కిల చేవులు, దుడుకువను 
రాలు 

లనుటు, 

“కని యళరీరి యో పడుచు కార్యము 

లేటికి9 వీండు దిని "నెక్కిన నగుం 
బాటు కాణి.” సింహా, 1.169. 

వాడుకలో విల నేవలు అనే 
మ్ 6 

నబడుతుంది, 

పడుచుకూతలు 

వర (స్త్రీ వనంగములు, 

వడుచువారం అలాగే మూట 

లాడుకొందు రనుటపై ఏర్ప 

డన 

వాయించి. 

“వేదణా స్త ప్రసంగంబు సీడి కొల్పి, 

పదుచుంగరాంతల6ల గరాయలి 

నిరంకు. 2,889, 

పడుచుచేతలు 

వషభిచారాదులు, 

““పడుచుం జేంతలు మాని పార్యతీళ్య 
రుడు”? భ్లా, 

పడుచుతో పరిహాసము 

(సమాద కారి, 

వేంకెరీళ. 52, 

పడుచు నిచ్చు 

పిల్ల నిచ్చు ; కన్య నిచ్చి 

ఐండి చేయు, 
వడా. 

పవనాలు తపు వు ముల ముత మ ముదు. "అ హత 

“బాస దప్పిరి యొక్కపడుచు నీ 

"ఆఊరిలిి 

కండి తా, పథ: పురా, ఫుటు,ః 9298, 

పడుచెట్టులు 

-వేయకా చెట్టకా వాటంతట 

అపిగా "మొలచిన చెట్లు. రడి 

చెట్టు” లనే పాఠం కుదరదు. 

కకడిందుల పడు చెట్టు లల 

నీచులు,” 

? పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పుట, 240, 

పడు పడుకకు చెప్పక 

ఆతిర హాన్యంగా - వ 

డికీ చెప్పకుండా. 

కసినం తాను పడుకున్న వడ 

కళకు కూడా తెలియ సీయ 

కుండా, 

“పడుపడుకకం కెప్పకంి” 
పాండు, 8.49 

గాయ 

లెక్క. 
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పడ్డదియె పాటుగ 

వడెంది వడెినటుగా. 
a) 

కకవాది లోపలల బడి యందు పడదియొ 

పాటుగల. 99 కళా, 6.77. 

కణత ఊడ గొట్టు 

జాగా తన్ను. 

మణ మొడ్డు 

మంటు మొడ్డ, 

హీడియు బలభదుం డుడుగక అతు, 

మాడలు పణ ముడ్డి మణి 7గల్పుట 

యును.” ద్విప భె. కల్యా. వ్రు. 129. 

పతికి పాసిన బయ అగు 

అనాధ మగు, 

“మదన "సినికలు గీచకారి *ఒనెదుర, పతికిం 

చాన్ నబయ లయ్య నతని మునుము,?? 

భార, ఫీవ్య. 282, 

పతి వెటు 
ర 

రయణ యిచ్చు. 

“సత మె (శీ వేంకకేళ సవతు లె నవారి, 

బతి చెట వెం గాని పచ్చి సేయ వ 
డు 

తాళ్ల, నం, 8,520. 

వ తి దాల్చినవిధమున 
PR 

దివంవ తి వట్టుకొన్నట్లు. 
PI = 60 ళా 

““తివ్రురు విరహానలంబున దివ్వె లె తం 

"లెనా ల్లి? 

జి తజాతుండు వతం డాల్సినవిథ 

మున.” ఆ. హరి. 5.181 

పతం పదు 
(a 

వ తాలు, (పామినరీనోట్లు, 

జం. 

కప] త్రముం బదును నుండగా??? 

- గిర, 17 

ప్మతములు 

డబ్బు యిచ్చి పుచ్చుకొనే 

నందర్భంలో (వాసి క్రొ న్న్న 

ఒవ్చంద పుకాగి తాలు. (వామి 

నరీనోట్లు. 

““తం|డికి నిడ్డప( తములంి? 

పాండు. తి.16. 

వాడుకలో 

సను వతం (వాసి యిసాను, 

ఒక నూరు రూపాయ లుంకు 

వడ్డి కెవ్వు. 

ప్మ్తతము లేనిబుణము 

చేబదులు, 
““వల యిచ్చి తీర్చి ర,ప్పం చళరుండు 
న్ వూట యగసప। తము 

వోలికుల్ 9 

"లేనిబుణంబు 

కవిక. 4.97. 

పథ్యము పుచ్చుకొను 

జ్వర మో జబ్బ  వాగువడిన 

దను, 

“నిన్ననే పథ్యం పుచ్చుకన్నా ను. 
అప్పడే ఎలా రాను?) 

పథ్యము పెట్టు 

ణా 

1. జబ్బువడి తేరుకొన్న 
తర్వాత మొదటిసారి ఆహో 

రము చెటు, 
6 

“నిన్న నే మా అచ్బాయికి పథ్యం 
ఇచసచటాము, అప్పు డే జయథఉి కేం 

ఈం 

విసాడు @53 CRO 

వ, ఆయారోగాలను అనున 

రించి రోగి ఫలానా ఫలానా 
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తినకూడదు, ఫలానా తినాలి కళను దివియు 

అని నిస్పైశించు. "మున బేబు. 
వై వె ద్యుడు తస కేదో లోపల దో “దను దడిజినీ రాగిజేజి పలుకక 
ఉన్న దని వంకాయలు, తన్వలసాా యున్న కా? పాండు. 38.182. 

కూడ దని పథ్యం పెట్టాడు?) వా జడను దేర్పన 
ఇ 

పదంబుల తాచు తడి యాటుని, నారపపూనము 
కాళ్లతో తన్ను, కాని, 

“ఏగరుదంచలంబుల నడ౭ంచియులం బదం “పార్యతీజేవికచంబులం స దీర్పని 

యళ న అ, చా౭-చియు,”? కస్తురిమ దాగా. 

పారి. 2.88 | వార, పీకిక_2. 
wal 

1 పల నక వ . పదపదార్ధములు 
కిడిబాూదము. ; లా రక రకాలు 

శద శుతిస్త్భతిమాలమే క క్ష్ 

యుండు, పదకవాద౦ బని భాపింపం నే టెక రాయలన నీయ త్రో 
జనదు. బం 1,19. వ్యంజనాదులను టూ లా లన 

వదట గలియు ' డం ఉన్నది, 
బూడిద పా లగు, 3 భంన ముగు, ' “పదపదార్థములు వడ్డించి. క 

"రాపాక పుదటలం గలసి, Te సన త. హు 
శివ, 8,62. 0కు వ లు a వొ 

| 
పద నిచ్చు పదహారణాల (ఆం ధుడు) 

“క్రొనసోరం బద నిచ్చి కురులు దీర్ను.?” రాల కొండా? 
క్రీడా, ఫు, 22, | పదాజింట తరమును గాగ 

పదను వెడు అవ్చటముగా. 

పాకము చెడు, ఇదె చం[దుని బట్టి వచ్చిన 

కలే (కమముగ6 బదను చెడుకా . పలుకుబడి, వపదహోరుక ఫలు 

నిక. మంద 93 నిండినవ్వూడు చం [దు సు 

(శ్రవ, 4.64. : 
సంపూఠ  డవుతాడు. దిని అలి 9 అద | a] 

తడి యారిపోయిన కస్తూరి, వన్నె బంగారం. 

చెడిపోయిన దనుటు, “గుంపు నలపును లేవండ గుండుపోణు, 
“పదను దివినీనక సూరి, ప గాయ బదారింటి తరమును గాంగ నూలు 

పాండు, లీ.22,,' వడంకౌరే...... ఖీ శుక. 2.419 - 

న ee 
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పో ' కబంక దీనికిం ౫ ర్రవ్య మెది మనం ం౦దబది po పదింబ ' బదియు(6 బడియును గా నీతిపదవి 
మాటిమాటికి, | నరసి ౨ కథా, 7.246, 

“నవనిభానంబుల కాంజా-గారంబులు షస. పతితం బదతుం బదియును, 
నియమించి పదింబదియయుం6 గా రాజ్యపరి 

పాలనంబు సేయునతండు,. 

సుక, 

| 

1.889. 

పదికోట్లు సేయు 

అమూల్య తగు 

“పశు “నేరాజూ గొప్పసామ్ములు పది 
యణ. 

కోటు సేయ.) విజయ. 1.258. 

పదినోళ్లు బడు 

ఇతరుల దూపణలకు పాత 

మగు, చెడ్డ మెరు తెచ్చుకొను. 

“పదినోళ్ల భాషపింపయుడురచ్చలకు 
నెక్కి ఎ) శకం, పీ, 75. 

పదిపన్నెండు రోజులు 

కొన్ని రోజులు, 

“పదిపెన్ని ండు రోజులలో వసాను 

ను మేం "బెంగ పెట్టుకోక.” Ca 

పదిమంది నోళ్ళలో పడు 
దవాపషణకు పత మగు 

““పదిమందినోళ్ల లో. బడని'సర స్వతిం?? 

(శీనివా. 1.87, 

ఇందులో సేవ ఉన్నది. 
చూ, నలుగురినోళ్ల లో పడు, 

పదియార్యన్నె వసిడి 

అవరంజి బంగారు, 

“పదియార్వ న్నె పసిండిల 

వార, 4.41]. 

చూ, వన్నె మోజు, 

పదియు బదియును 

మాటిమాటికి, 

గనుంగొని కదలికకు నాజు6 గల్సించె 

22? శుక, 5.681. 

రర పదిం బతి, 

వదిరికొని 

విలు-చుకొోొని, మూలటులాడ్తు 

Srey, 

శకసఖు లాండొరువులం బదరికొొాని 

కలంకుల కో'సరించిది. 

కోమా, 5,150, 

పదిలక్షలు 

వదిలతులు ఇచ్చినంత , 

అంతా ఎంతో అను హాము 

వరాపినంత అనుట, 

కనా “కా పాపాత్ముం జెప్పినకణా బది, 

లకతల్ లేకున్న విడుతుం. (బాణము? 

కా. మౌ, 8.101, 

పదిలపడు 

చెందు. 

““వకుపుత ముంటమో(6దను బదిల 

పడును,’’ భీమ, 5.157. 

“కబుహుముఖుం బెనరాజ్నయబు పదిల 

పడదు,” కానీ, 5,277. 

పదిలవజచు 

కుదురు వణజచను. 

“హేమపట్రిక ఫాలభధాగంబున6 బదిల 

పణబు-చి,ి? "బె ము, 83,120, 

“తన కపటము లోనన పదిలపణ వె.) 
జెమి, 5.91. 
== 
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పదిలో వదునొకండు 
1. ఇంత యెక్కు_వ నష్టములో 

ఇంక కా స్త ఎక్కువ కే 
మాతం దది? అనువట్లు ఆవ 

"మోగించే వలుకుబడి. 

ఇ, ఇంతవుందిలో ఏడూ 

ఒకడు. 

66ట్రల్రివీణ్తీ ! పదిలోపలం బదునొకం జె 

యుండనో లేదొలి ఊఉ. రా, 4215. 

రూ. కుదిలో కదకొండు. 

పదివేల కాపు 

వదివేల ఆ సి గలగ్భహాసు. 
PRD or | యా 

కళద్రో శ్రి9ికి పడ గె త్తినవానిం బదిపేల కా 

ప వె (బదుకు మన్నట్టు =?” 

బన. (పథం పుట, ల, 

పదివేలు వచ్చె 

నాకు కావలసిన ద ౦ తా 

జల తి నంతృ వ్రిగా వచ్చిన క్షై. 

““ఇట్రిదివ సుఖము "లే నాలం బది వేలు, 

వచ్చె నాకు నమరవర్షమునక, యుండ 

నిమ్ము వాని నో యన్న విచ్చేయు, మిష్ట్వ 

మెనయొడకు నిప్రుడ నివు.’ 

భార, అర. 6.189. 

పదివేలు సేయు 

ఆఅవరాలం ముగు, 

కళద్వేలు తేజికిం బదివేలు సేయం” 

కుజ, 1.28. 

పదివే లేం డుండుము 

వపను 
“ఆ, కులమిక భామిని నీవు గూడి 
పదిజేలేం డ్రుండుమో క కా 99 

కళ ప్వూ, 8.28. 

దయయా మన. కమలను చాను దానను లకాత నునా డు వా దా ాాకతాానుక. కాలు సా 

వదిహారి 

(వజహోరి, 
రం. 

వడిహాోరడ దూపాంత 

కుమా. 10.159, 

పదుగురిలో పదునొక డగు 

నర్య్వ్యసామాన్యు డగు; అంద 

కితోబా టప, 
కకఆకటా! పదుగురిలో6 బదు నాకా 

డెతి బడేమి నాద ఈయొనరంగ...?* 

చం(దాం, 8.185. 

పదే వదే 

మాటా, "1, 

పద్భ్యాముదరెణ 

శిశ్నము; వె దికవరిభావ. 
ధ్ ల 3 
వద్భా్టాముదకేణ శవా 

అన్నవుంతభాగంవై వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

కకకుదా ఫ్రముదనేణ నికు పాపాసానీ 199 

తిరపతి వంకటకవుల చాటువు, 

పనసపండువంటి బిడ్డ 

దృఢంగా, 

వచ్చే సంవత్సరానికి పన'సపండువంటి 

ఆందంగా ఉన్న 

బిడ్డను ఎతుకొని రా అమ్మా 199 చొ 

వనన పండ్లు దిగినట్లు 

జరా కోణ "ఉన్నట్లుండి, 

నవ్వులా కనిపించు. 

వనన చెట్టు పూత పూయక నే 

అనగా ముందు వనూ-చనా 



లేకనే విరియ గా స్తుంది. 

వండు మరీ చెద్దవి కూడా 

కనుక, ఎక్కువగానూ 
కాయును గనుక, సమృది కిది 

(వత్న్యామ్నాయ మయింది, 

హాఠాతుగా వచు నమ్మ ది 

నిది టి ] 
“ఆతం డడుగకయు నొకండు సెప్పు 

కయు మునుపుగం బనసపండ్లు దిగిన 
పరి” “7? వము , 4,274, | 

పసి కగు 
వనికి వచ్చు, 

“ము నడివాంజే పని కగుం దన, గడివాం 

డకి యొన,?? ఆము. 4.266. | 

పని కలుగు ) 
| 

కుని వడు, 

నోటివాడుకలో “వని బడితే | 

పిలవండి *. “వని కలిగినవ్వుడు 

(వతివాడూ పిలుస్తాడు,” 

“వని కలిగ ననియును బిలువుయు.?? 

పుండితా, ద్వితీ, మహా. కుటు, 180. 

పనికి మాలినవాడు 

వరుడు. వీథి 
కకవాడు వటి పనికి మాలినవా జ పో 

యాడు వాం 

పనికి మాలు 

వర మస, వ స్ నిష రారాజన 

యగు, 

“నా జను మాహా లేక, పనికి మూ 

లెను తల్లి పట్టున నిపుడు. 
వద, రా, ఇఆఅదంరయోా పస్తు 465. పుం త్రై 5, 
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న. 
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కకవ్రాని వన్నీ పనికి మాలినమాటలు,”” 

వా, 

పనికి వచ్చు 

అక్క-ఆఅకు వచ్చు. 

“ఇచ్చట నీ మాయా, విలసనములు 

కా. మా, ఏం171. 

పని గట్టుకొని 

అదే వనిగా, 
66పాండుసుతరతు వై కతత్పరత కుం బని, 

గటికొని పు పై నని నమ్ముకమ్ము నాకు,” 

పాండ వాళ్ళ. క్ి, 

TX స వాడు పని గ వచ్చు నన్ను 

నాలుగుమాట లని పోయాడు, ణం 

పని గడుపుకొను 

అవసరము తీర్పుకొను, 

కానీయా, 656. 

పని గలిగి 

వనిమోద, 

“6. . _ బుళ్యుళ్ళంగు ముద మారంగాల6, 

బని గలిగి పిలువ వచ్చితి, జనవున€6 

బు తేర వలయు జన నాపురికికా లి) 

భాస్కు_. బాల, 102. 

“కాస్త మితో పని గలిగే వచ్చాను. 
వా, 

పనిగొను 

వని చేయు, 
“నాకో మారామాయణామును భారతము 

కావించువాలీ శ్రకీకవివరవ్యా స | భావ 

ముల్ -నాయందుం బనిగొనుల గాక 

వర. రొ. చా. పు, 2. పం కి. 16, 
షర 



వనివని 

పని చెజుప్పు 
నిప్పు యోజన మై, కాలహా 

రణకారి యగునటె. 

ఇది. నేటికీ వాడుకలో 
ఉన్నది. 

వని చేటు మాలులు; వని 

చెజుపు మాటలు. 

కకఆన ఏని చజంన వొ్య్యాలయం, బని చెలు 

ఫులకథలు చెప్పి పారి వుం జీరం...” 

P హాం", 4.6. 

పని తీసివేతలోకి వచ్చు 
వని ముగియు, తీసిక ట్టు, 

“వాడి పని తీసి చేతలాోకి వచ్చింది. 

ఇం కేం పరపతి ఉంటుంది కి) వా, 

పని తెమలు 

వని తీరు. 
“పంత చేసినా యాపని యింకా తెముల 

"బేదు ఎ” చా. 

పని పంచు 

వని చేయించు, 

““ఈరీతిం బని పంచి నఢడుపుకొనుచున్న 

వారు.” ప్రభా. 2,47. 

పనివంద 

సోమరిపోతు, 

శసుకవానీ పనిపంద చూపుగుజ్ఞంబు.?” 

గా, వారి. ద్వితీ. పం కి, 1494. 

“తిండికి తిమురాజు వనికి 

పోతురాజు” వంటిది, 

పని వంపు 

ఆజాపించు, 
ద 

నలత న న TTT nt స 

పం పెచడుచాన నే ఇ” 

హతయ ప్రా" ఊర, fan వ్ 

RE 0) 

“క్ (క్రేజూ మహా తలతిరుగుకుగా 

ఊంది. నీపని పట్రిస్తాను, ఊఆండు,.) వా, 

ఈ త శ శ పాకు పటు 

౭ 

ఆలు వటిం-చు వంతజాిదణి, 
త 

ళం చుము "మెంతవముంది పని పణి (పముఖుల o ం ప పటితి 

మక్క_ట 153 సంటూ. డత, పొర, 

పనిపాట చేయు 

ఇబాకిదీ జేయు, 

“ఆక విధాతకుం 

పనిపాట సేయ...” 

పనిపాట దీర్చు 
ఇంటివనులు నెజువేర్చు., 

కచ ని-పోలు 6 దీర్చి నసుఖమత్క పనివడ 

“నం డింటితొడును బాెసెం గదాం? 

వహాం'డ. లె.4ర్. 

జదువులమ్మ సదా 

కా. మా. 2.72, 

పనిపాటలు 

వనులు, జం. 

““ఆటలాడుచు నుండు నబల యేవని 

పాట, అలెణు౭ంగదు...ి? 
వేంకటా. 5.155 పు. 

“కఈ్క్మకులా  వోటలా మతి పని, 

పాటలా మా కింత యాట పాటా 

భహోశేటూా,? ? కకత. ఏ 
యా 

కకమునమున దయ పుట్టలో స్కీ పనిపాటలు 

విన్న వించుం (చా జేకునకుకా,?? 

రాజే. 8.214, 

తూ. కునిపాటు, 

పనిపాటు 

వ్యు 



866 

వనీ పాటా తేదు వాడికి అని. 

వాడుక్ , 

కొన్ని వేపుల వాడుక. 

“పనిపాటు సేయ నోపక యొంటి 

విడిచి.) బస. లి.78. 

చూ. పనిపాటులం, 

పని పూసి 

అెడేవదిగా, వనిమోద., 

కట్టని. బూని యంతంత వినయావనత 

వృత్తి స సప్తర్షి కాంతలు 'సంచరింపలి 

పారి, 5.24. 

కాకీ, 4.125. 

శక-క్రీరి పనివూని యిటకు వచ్చితి 

మదు కి, కొదవ పడకుండ నె ట్రానం 

నాడు నొకొు_ ౪? 

కుక. 8.894. 

“నను గూూడెతివి యి క్ట్లు నావంటిజవారె 

శాక, పని వూని యితరులు భావింప 

గలరా.” తాళ్ల, సం. 8.120. 

“వినియోగములవారు పని పూని వచ్చి 
యున్నారు.) 

వర. రా. అయో, పు. 55్/. పం కి 1గ. 

చూ. పని గట్టుకొని, 
రూ. పని బూని, 

పనిమాలిన పాట 
ఆనవనర మెనవసి, 

య. 

ఆని కిన్క_తోడ నిటువలెం, 
మాలినపాట నన్ను. 
గావున...” 

పనిముచ్చు 

వసివొయో, 

వసి అంకు పాలుమాలి తపిం 

చుకు తెరుగువాడు, 

ఊఉ వే బడిదొంగ, 

బని 

బలికిటె వటు 

యయా, నీ ఆ, 

ఇలాం 

వసివోెంగ , 

వాటు అని కూడా '! 

“ఇది యేమి సెట్టి రయెజ్హ్తయంగంయండ్కా కద 

“జెం-చినచనువు బలిమికడం బనిము 

చ్చ యదురాడుచున్న వాం డని... 

శుక, 2.209, 

పని లేదు 
అవసరము తేదు, 

' “నీదు మనసు వచ్చినరీతిం, బని విని 
! యద మాటల కింకం, బని లేదుట 

కా, మో. 1.రెరి, 

“మోకు ఫీతిం బూందను బని లేదు.” 

కా. మా, 1.184. 

“కక్ రాంక్ ఈ ఊరికి రావలఅసినపని 

"లేదు. వాం 

వసి. కోసి 

అనవసర మైన, 

“కలయక వమామిోాందె 

జలుప,”? 

పని లేనినవ్వులు 

వెకిలి నవ్వులు. 
కకవ్రాంమున6 బని లేనినవ్వుల న ల 

చం(దిక లామతింప న,వ్యనరువాలోచ 

పని లేనికొనద 

ఆము, 5.60. 

నల్ సీవము వచ్చినయందము 6 జూపి 

రంటబదణబటున్. కంక 8.119. 

వని లెనిపసీ 

ని ప్ప యోజన మునవని, 

ఊరక, అనవసర మైనవసి, 

“సని 'లీనిపని బట్టబయలు ది కైడు 

వారు చాడ -సేరకయును బొడు 

వారు,?? కా. మా. 8.41, 

“పని లేనిపని వీథి. జనుచుం (గ్రమ్మురు 
నాత్మ, గ్భవా మంచు నెంచి యిల్లి ల్లు 

దూణు ల సుకం, 2 459. 

“పని "లీనిపని మిట్రిపడుమనోజప తాక, 

(పల్లదంబునం దన్ను ల్లి బోవ,” 

వరావా. 4.21. 



వని......వసి 67 వసి పన్ని 

“చింతింపం దగు నయ్య చాలయబో పని వినిదెచను 
-నండు, పని లేనిపని నీవల బగ యేటి 

— అ 

పని లేనివని జోలిగౌను సెలవు కిసుకొంటూ అను 

అనవనరవసంగములకు చన్వు “్న్' చేడు వాడుకలో 
నీ = 1 తము, 

అనవసర మెనవనులకు దిగు, 
ప కప్డు మనసు వచ్చిన రీతిం, బని విని 

“పని లేనిపనిజోలి గొని జాడవాడలం, యెద మాటల కింకం బని లేదు. 
జరియిం చు సారె కచ్చెరువుతోడ.?: కా. మా, 1.55. 
క కక వాంసం 1.215. పని విను 

ల నెలవు తీసికొను, ఇపాను 
వ్యర్గగ మనములు, అనవసర శ్ లు 

మైనవి, “ఏను బని వినియెద న, న్న అఘుకృపం 
“ఊడివోనివేదన నున్నచో నుండక్క | జూడుము.? భార. ఆను, 1ఆ, 
పని లేనిపరువులు పాటీ పాతి.*” ఈ __మునివర! మ్మ రిచ్చోటికిం బడ 

కా. మా, 2.148, 

| 

| 

లికమె, వి చ్చేయుట యేమి తెలుపే 

పనిలేని పాట 

నిప్పు) యోజన (వనంగము., 

“పని లేనిపాట మా భరతుని మాట, 
కొనసాంగ వచ్చి.....-... 99 
వర, రా, అయా, పు. 654. పం కి 12. 

పనిలేని మంగలి 
అనవసరంగా వనికి రాని వని 

సేవానివట్ల ఉవయోాగించే 

పలుకుబడి, 

“వని లేని మంగలి వల్లి తల 

గొట్గినట్లు” అనుసామెతకైై 

పని విందున్ , రామా, 4ఆ, 

పనుగొను 

పహనన్ర,వదజు-ఒకకు రోకటి 

పాటలా చదువు, 

“రోకటిపాటట్లు వేదములు పనుగొన 

మా శివభ కులయిండ, సార మేయము 
అతో య 

అకు,?? బసవ, 7.188. 

పనులు గొను 

"సేవలు చేయించుకొను. 
““కపటనటనాపరుం ఉచ నకంసవెరి6, 

బరమముని నవ్వుటాలకుం బనులు 

సొనియె,” పారి, 5.586, ఏర్పడినది. 

waa పన్నిదంబు వఎొడుచు 

పందెం “వేయు, 
అేవనిగా, 

కమా. 11.199. 

పన్నిదము వెడుచు 

వంచెము వేయు. 

“(కనికరముతోడ నిటువటెం బనివడి 

నెమ్మాము నజఆ-చీ పఆజ-చినం గానీ,”? 

విప, 4.85. 



వన్ని -..వన్నుు 868 లోలో 

వవం_.__వమా 

కళ తిన వూవులు ముడుచుచు6, బౌత్తి 

చ్చినపన్ని దములు వొడు-చు-చు నత్య్యు, 

ద్వ త్తేగతి క్థిలో సుష, టో త్రము 

లంగళ్ళ మెఅజయయుచుండుబు -రలమికా , ఖే 

కమా, 7.122, 

పన్నిదములు వాడుచు 

(వతిజ్ఞ ae బుయుు, 
Ey 

వేయు. 

పన్నినదొంతుల 

గుదియ పెట్టు 

ఎన్నో మం దుక చెతు 

చుటకు ఒక్కా చెడ్డ 

వాలును ఆనుటు 

తాళ్ళ, సం, 10.77. 

వసి 

పన్ని నిలుచు 

మ స మః మె నిలబడు, 

“శాలు వను నిలిచిరి.) 
కుమా 12,35. 

అప పన్ను కట్టు 

వన్ను చెల్లి చు, 

సాలుకు రెండుసార్లు ఈ యింటికి 
యా భి రూపాయలు పన్ను కట్టాలి, త్రి 

వా. 

పన్నుకొను 

(కమ్ముకొను, 

“ఎన్న టికి జీవుం ష్ నీ జే-రేది, పన్ను 

కొా"సేటి-చింత లే బలిసీ గాని.” 

తాళ్ళ, స + 6.188. 

పన్నులు కుడుచు 

గుజాలకు కటినణను వగ 
రవి ఆ 

రాలు సడును, 

త్! 

స్ వంబెం 

కుమా, 7.120. 

సె నౌక 

| 

““వబాహంనంబులు డిగువాదును బన్నులు 

కుడుచువాదును 4”? కుమా, 11.830. 

సేయు 

(వక టించు, 

“ఆవేళ 

గలదు హింస తప్పదుకా లి” 
(a 

డ్రుభా. 8.147. 

పప్పన్నము సెట్లు 
0 ర్ 

చెండి విందు నేయు. 

వవంచు 

బపం-చచు సేయ నొకవీ?సము 

శకమ్వాక్రోరనలు "పెద్ద చాతూ ట్ాందిం 

పప్పన్నం ఎప్పుడు సడ తా వక్క 

య్యా 139 బౌ 

పప్సు ఉడకదు 

ఈఆట లేమా సాగవు, 

ఈర్ష క స్ట ఇ “ఆక్క. డా యిక్క్ళు_ జా చేసినట్లు 

ఇచేచా మని అనుకున్నా చేసూ! ఆపప్పూ 

“లేమా యిక్కడ ఉడకవు) 

అహా, 

బౌ 

పప్పు లుడకవు, 

పప్పు జారినట్లు జారు 

జావయి  వోన్ఫ, 

పోవు. 

పప్పుతో కాలు వేయు 
పారచాటు వేయు, 

““పరులకును బుద్తులను జెప్ప వచ్చు. 

గాని, యాత్మ కనప్రు పపూలో నడుగు 
ఎ ట్ 

స్ళ్లు గారి 

వేయు,?”? శవ. 5.55, 

పప్పులో నడుగు వేయు 
తవ్వ  చేయగసాడ దను 

కొంటూ తవ్వ చేయు. 

సంటూ, డత, 109, 



వయను.....వయి ఏ్69 వయ్య-----వ ర 

పయనము తూగించు 

[వయాణాసికి అన్ని యెర్చా 

ల్లా వేయు, 

ల్! దైనా కార్భ భారం రు 

యంలో ఈ తూగించు అనే 

మాట నేటికీ వినవ స్తుంది. 

“ఆ వని అంతా ఆ యిద్దరూ 

తూూగించారు” 

తూగ గలనా?” ఇత్యాదులు. 

ప్రద వయను6 డతని 

దూం౭గింపు, 

తిచ్చె.? 

శుయనం౭బుం 

ఆము. 2.94. 

మయికాప్పు 

వయిరతు.ణ, 

“కాళ్ల పెం, బబ్బి కొనం౦ 

భరంబునకోం బయికాపువో లె. 

బున జేతికిన దొరకు...”? 

కళా. 8.146. 

దిబ్బి 

....రుయికి వచ్చు 

రాదట వచ్చు. 

గుచోదత ““దయ్య 

“నే నిందుకు 

మనుచు నంబవితోడ నాన 

మున 

“సులు అక్ష ణముల్ 

అయె్షి.?” 
సా 

కయి పెచు 

కుజయె. 1.178. 

పయ్యర దూది యగు 
గాలితో  దూూదివతఆె అగు, 

ఆతివేళముగా వరుగాత్తు, 

“కయ్య మన్న సంభావన గన్న చండ 
జాలం ను 6 బయ్యర ఊాాది చె 

'కమ్హమూ్యా, దావహా (మున Oy భుని.?)? 

ఆం వారి. 5.181. 

ళో ఆమన దకొం గడ. మున 
~ so య = 

(పాణము పోవును 

కొంత అంత-రాయం ఏర్పడినా 

కొంపలు మునుగుతాయి 

ఆఅనువ ల్లు ఆఈఆవయ్యయోాగిం చే 

వలుకుబడి. 

మెజఅటుంగును వారల, నెయ్షఃం 

. బులు మక్కు_వలును నిజవమరితనములొ, 
, దియ్యములును నెడసందిని బయ దక్రాం 

గడ్డ మొన (బాణము వెడలుకె.”” 

Ss మూ రొొక్క్ళు_ కైన వూ పయికి 

నిరంకు. 2.129. 

నాతో కూడ ఉన్నప్పుడు 

వచ్చు.*” 

ఈకలు డ్రైవర్ 

కాగ, 9.401. 

పరక కెత్తుకొ మన్న పాతిక 

కెత్తుకొను 

కొంచెము నంది స్టే నెత్తి 

"క్కు అన్న వలుకుబడి 

వంటిది, 
ను చేదా నా అన్నా వం కు అది నా : 

చక్ వస్తుంది. 73 వౌ 

వాడు. ఏ పాపం ఎరగడు. వాడిఎపెకి 

వచ్చింది.”) 

ఈ వయికి “మోదకుి 

కూడా అవుతుంది. 

పయిం'పెచ్చు లగు 

అధిక మగు. 

224 
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చా . 1 

అని; 

/ 
{ 
i 

వ్రాంటి,...ి?? 

వరక అనగా ఎనిమిదవవంతేు. 

పాతిక నాలుగవవంతు, 

తక్కు_వ తీజికొను మనగా 

ఎక్కు_వ తిసికొనుట. 

' “మంచి తగిన గృవాస్తుండ వెంచం 

శకానికి కతు 

వాం'స, తె.155,. 

బరక్క ఆతుకొ మున 



వరఎాు-వళరా 870 కలాపి 

వర గడగా పరాకు సుయు 

వక్క_కు తవ్వుకొని, '  తిరన్క-రించు. 
“క పవహించక పరణడ-గా బోవలసీన ' ో“కెంజిగ్కురాకుం గని పరాకు సేయు 

జే మని.” కాకీయా. 91. | నార పడంబుల్ ౨? 

వరగడుప్పు విజయ. 1.120, 

అన్నము తినక ముందు. పరాయివాడివలె 
Seu Tl, ఏమీ నంబంధం తేనటు, 

వళక్రరగడుకష్రున నే మందు తెచాలి.?? చా. , “ఇంటి పదకొడుే ల డె 

పరపర గికు లాగా బరు కకూర్పుం కే Ft 

చెజణుూ మయా (యాయు, 

పరపర [వాయు 
గబగబ (వాయు, 

కకుడభర నిటు (వానీనంత. బావను 

చలి గీర. 17. 

పరమానందయ్య శిష్యులు 

బుదిహీానులు. 

పరమానందయ్య శిష్యులు 

జానవదకవులలో | వసిద్దులు, 

కొత, 190. 

పరశురామ పీతి అగు 

"కాలివోవు, 
వా. ఊళ్లో నిన్నరాత్రి నాలంగసవాములం ! 

పరశురామ, ప్రీతి ఆయిహపోయునబి.??” చా. 

పరకుంరాము హా నకు 
బలాల 

నర్వనాశ కము. 

46 బతుకు బూలెథఠు నింటం బరకు రాము 

వం "సమం అం 

Ene హాూాంస. 5.109. 

పరాకు" మాని 

అవభానముతో. 
“మనవి పరాకు మాని విను మానిని 

వూనిక మెం వాంస, 8.188, 

యిదఠల తా పట్రింది ల్జ 9 వా, 

పరికలు వెట్టు 

ఆవిషళ్లురు, 

బుంకను ఆలోచించవలసిన 

పలుకుబడి. 

““వారకొని డె వముతో మాటలాడ, 
సుదికెలు వటం” బా డఊెనాు 

m7 

తాళ్ళ, నుం. 4.98. 

పరిగడచు 

నవవాూాన ముగసు, 

“పరి డవ” చాచే మరఖి బోరలు 

జెట్టగల.? దభా. 2.42, 

పరిగొను 

గుంమఘు గట్టు. 

““కోటుల సంఖ్య మహే ౫కింకరుల్, 

పరిగొాని వాపక రులను బక్షి? 

రుక్నాం. 1.166. 

పరిణమించు 

మన్నించు; 

టను... 

“భరి తీనాయకుల బరిణామిం-చి చేవియయు 

ఆను US కాంంచయు 

నంత, రాానమ్ముు నొొంచడా.?? 
థి 

సింహా. 2.101. 



కుర్. ఇ 371 క లం. 

పరిణయ మణగు కుర్ క జం 

"పెండ్లి జేనుకొొను, ప్వాపా వాజ  పకుచు, పాజువపేట 

మాడం, కంచు. 

“గిరీకుండు గిరిజం బరిణంయం బమయొ్యుం?.. చంకమె జేంకెకేక్వరుండు శాలి నేపు 
కకమా. ౪.5851, కక్కి పంత ముడకుగ్ఞలగం దవుము పరి 

వదిణాము మొందు విడిచినట్లు 3 తాళ్ల, సం. 8.405, 

చచ్చు. కరస కూ 

“పదు ెనేనుదినముల పరికామ ముందు.??” పా డగ పాసివోవు, 

పల. పుట, 50. జేసినతపము పాతకుల శొవీంపం బరిని 

సామాన్యార్లం ననేనరి, , పోవుటనుం” 
(వచురంగా ఉన్న చే. వదె, స Tre ఈఏ! + 8, 0౦. 11. 

అహి అడు 

గారవించు; బసహూకదించు; దొవము తొలగు. 
ద కాం పీల వాడు చెడ్డ నయ? (తంలో 

రి రకా సబా 

లలా, దోషం సు. మవుతుంది. వెం 

66న న్నిటుల దూపి ౦ంప,నిది యేల పరి 

ధాన మిచ్చికో వారు, బందుక ట్రిరా 

నిన్ను. బౌరుపాధికుని యందు 

పోపక యన్యు లి టాడ, బోధించితో,?* 

వర. రా. యు. పు. 119. పం, 

పరిమారన్ 

బావన7గా 

తర్వాత తర్వాత వరిమూర్చు, 

చంపు అన్న [కియగానే ఈ 

మాలు అలవాటు, 

లాల 

““ఆషదిక్వాలురన్ , బరిమౌరన్ వధి 
ఇ 

యింతుమూ.?? కమా. 2.42. 

పరిమార్చు 

చంపు. | 
వ "తెైరవాటు గొట్టి భూ|పజం, బరి 

ముడి-చో,”? 

ప. 

ఛి 
ర షు 

తద్దినానికి మరుసటి రోజూ, 

' పరీక్షకు కటు 

వరితు రుసుము చెల్లించు, 

వదీతక చదువు, 

“ఈసారి వాడు ఏ, ఏ. పరీకుక 

కటాడు.) మస 
ఉం 

పరుటోకి 
దారంజబోకి, వనికి మాలిన 

లన. 

6వ్రుట్టుమాలిన పరుబోంకిని నన్ను దిక్త 
వే మూన్ దివ్మురి వమరొయయటి 

తాళ, దుం, 11.8. ane 41. 

బో we 

మార్పడుచోరవితతిం జతి దుని ' పరుము ఇయు 

రుక్మాం ఇ 8,84, చరార్హ ము జేయు. 



ల్రీ72 మలి... వ౭కి 

“పండినసస్యముల్ పరుము సేసి? 
డుం: 8.10. 

పరువిడు 

వరు వెత్తు. 

ఈము హాళ యం బుతో6 బకువిడ౯-7గ౫ా”ి 

రుశ్యాం, 8.89. 

పరువు దోలు 

వరు వెత్తించు. 

*“బమ్మ "అక్కల తేజిం బరువు దోల.ి? 

నిరంకు. 8౪.86. 

పరువులు వాము 

(అత్యాశతో) 

చేయు, 

“ఆళ్ళ వాంబున నిచాావిపోరమునకు, 

మనసు పరుపులు వాజ సనేమాడ్కి 

నిన? శుక, 2,178. 

వరుస గూడి కొను 

యా (కాజనం లో చేరు, 

వరున గటు, 
లు 

ఆట కక్క విధముల బరు"స్క 

గనూడికొనుచు వాద్య ఘోహణం 

టెనంగ.)? 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ. పుట. 806. 

పర్వతపదములు 

అలనా జేనాడో పాడుకొనే 

పాటలలో ఒకరక మైనవి. 

ల్ అం వుహిమను వరి ౦చే 
a ౯ 

ఈణుక్తలు 

జానవద గీతములు కావ 

చును, 

పండితా, (పథ. వాద, పుటలు. 518, 

పర్విడు 

అ అు7త్తు : 

4 చెైర లాడు sere 

జ్హీదెంబు, దిదుగస6 బర్విడు,?? 

గా. వారి. (వథ, పం. 605.06. 
సణకపె పాతిక అన్నట్టు 

(= igen తా, 

అనలు ఎనిమిదోవంతు "కాగా 

కొనరు నాలుగోవంతు అన్న 

వా చ్యా రంచె, ఎక్కువగా 

అన్నట్లు ఉవయు_క్త మను 

తుంది, 

“ఒకు తేడోమయాస్త్రంబు నుర్వి 

విభుండు... బవర మయొ్యొను బరకెపె6 

ఛాతిక యని 

రామక థా. ఉత. వూ, భా. 4.675. 

పజచనిపాటు వజఅచు 

నానాక హాలు దెటు, 
లు లు 

కఆఆచయనిపాటు 

జెలలన్ని 

““వపారుకుడు మని 

పలచ?) సారం, 8.221. 

పణఅచు తెంపి 

స్వేచ్చా చారిణి, 
(క్రీడా. పు, 69. 

పజణతెంచు 

వచ్చు. 

“వదలక తీ వదావామున వారికి చె పులి 

తెంచుచోట.?? రుకాన్చం. 2.24, 

పజ తేరు 

వేరు, వచ్చు, వ తెంచు, 

మలు తెంచు, 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ. ఫుట్. 5485. 

పతిగల నేబు 

వరి యిరితే పాతర నిండు 

తుందా అసు సామెత, 



వ! bd పె వల... వలా 

డాసనిలో చాలినంత ధాన్యం 

దొరకదు. 

““పణిఇల నేజినం గొలుచు పాంతటికిం 

గఇలడే తలంపంగన్ ౨)” 

డ్. హారి, 4.19, 

వణీపణి యగు 

చిందరవందర యగు. 

““పతిపణి యె యవియు మలెపడి చెడి 

పోయిన్ ౨? 

పతిపోవు 
విరిసి బోను. 

““పటిపోయెొం దుహినంబు,ి? 

శివ. 4.29. 

పఅుపులు గొను 

చావచుట్టుగా వడు, 

“పడ నేసెం గపులతలలు పజుప్రులు 

గొన“, భాస, తైః 1514, 

పలక బాము 

తేల వడు, 
ag) 

“ఆను లెలుయ~ం గప్ప మని వెల్ల 

చాటిన, పగిది యే తీగాలు పలక 

శు ణు?” కమా, 10.858. 

వలపల 

రలు 

*“పులపల కన్నీరు నించు.?? 

సారం. 8.108. 

వలపలగా 

ఏవరళముగా, 

కపలపలగాం బొూదువు ముదిరపటలము 

పగిదిన్ .?? పాండు, 2.46. 

కా. మూ. £€.152 

వపలఅపహపల నగు 

కోల బోవు, 
cy 

“మాం రేక పలపల ని వెజంగుపడి పల 
లు ఛి 

ఐల వెలి ఈ. సాది, 1.148. 
ag) మ్ 

*కకులపల నయ్యం చారకలు పతులు 

గనూయం దొడం"గెం.. లి 

వపహాం"న, 1.260. 

పలవల వేగు 
——_ నానా 

తెల ఇల తెల చాయి, 
టో. 

; “వెన్నెల పజమటి దిక్కు__నకున్ జల, 

' పల నె యొడగిలలాల బలపల జగాన? 

కా కా 

కాదు 

జెమి, 1.186. 

వలమెడు పలమెడు 

మలము, వలవముగా, 

కొడ ళచుం విడి కెజు ఆన్న ట్లు. 
ng) 

వల మనగా మూడు తుల 

ములు. ఆ వదంనుం 

వచ్చి కండ వచ్చును, 

“తనమేని కండలు గోసి పాయక 

ముప్పా9ద్దుం బల మెండు  పలమెలం 

డాయతేభ కి సమర్పణ సేయం?” 
పండితా, (పథ. పురా, పుట, 898 

మల మైన 

కొంచె మెనూ, 
© MRE 

వల మనగా మూడు తుల 

ములు, 

“కర్మమున కింను పల మెనం 

చనా 
చలు 

గాన 

వార. తి.52. 

పలాయనము చిత్తగించు 

పాటివోవు, 
కకత యత్ర "పెద్ద స్వాములూ శిష్యు రాలి 



వలి.._._వలు 974 వలు... వలు 

సంగతి ఊళో వాక్కే సరికి పలాయనం ' బాణిన చెక్కు. టదముల పెం Kk పె 

చి తగించారు.?? వా, ' విలంఘింపంగన్ .”? కానీ, 5. 168. 

ల కు తము పఠించు... యా, పలాయనమంల కుఠిం త కియ్యమి 

ఫీ 
‘ 

య వలుకమి, మానము గా 

“మా రంతా వాడితో న న్నసి 

పిస్తున్నారు కదరా” ఆని 

వాడుక. అదే అంతో -ఈ 

వఠలికించు 

“పర మేశ్వరుం బలికిం-ది విను కేమి పని 

రొ. య యని కోపావేశంబునC బతాబ్యాఖ రూ: వర. రా, అయో. పు. 648. పం 
నన నున్న కన్నెతటింగి* కమా. 7.56. 

పలికి తప్పు 
ఆడి తవ్వ. 

ఇకా కువంళ మహీాళు లెలం బలికి 

తప్పరు.ి? భాస్క_. అయో. 82 

పలికి బొంకసివాడు 

నత్యనంధుడు. 

కళళశ్రుతైి జబాంకనివాం 

జపుడు,”) 
దడంచు6 బలుకు 

రాజనో, 8.11. 

చూ. ఆడి తప్పనివాడు, 

పలికి బొంకు 

ఆడినమాట తమా. 

కలికి చబాంకంయంగ బేక (పాణముల్- 

విడుచు, నలయఘు'నత్య వతుండు.?? 

వర, రా, అయో, పు, 627, పసం కి, 15, 

పలుక బాయి 

1. తెల చాటు, 
cn 

ఈ గక్కునల చానును గాంతి వీని 

లోపల "నెలకొల్పి నాం బలుకం వాజి 

నిశాంతని శళాంతదిపసముల్ ఎ) "పొది, 2.60. | 

౨, తళతళ లాడు, 

పచ తాటంకరత్న (ప్రభల, పలుకం 

తోడుగా ఉంటాడు, 

నుండుట, వ్యతి. వలు కచ్చు. 

6 ఈశ్వరుడు తనతోడల బలు కీమిం 
బన, లీ.70. 

పలుకు చెల్లి ంచు 

మాట ఏను, కోరిక తీర్చు 

““నా కులుకు చెలించు.?”? 

బస్, ర్ 

అన = - పలుకు చయ 

మాట విను, చెప్పినట్లు విను, 
వలదు మౌపల్క్క_ నీవు నీ పలుకు 

మేము జేసీ (బదుకుట "మే అంచుల 

జెప్పం బనిచి.?? ప్రభా. 1.76. 

పలుకుదోడు 

సహాయము, 

““పనిపాటు చేయం జ్కేదోడు ౫6 

జెంచెతల్ పలుకుదోడు౫.?? 

కా. మా, 2.72 

“మచ్చికతోం జేరి మాటలా డెద 

చె నల బలుకు దోడుగం జిల్కు_€ బంప 

వమ్ము?’ రాజగో, 2.44. 

“ఏదో చిన్నపిల్లబా డెతే నేం? 
పిల్చుక పో, ఏదో శాస పలుక 

CE” 

చూ, వేదోడం వాదోడు, 

పలుకు బంగార మగు 

మూట లాడుకు 

యగు, 

6బిలుకల కొలి కిది నాతో, బలుకం-గా. 

సొంత సీగ్లు వడియెడ ముం జే, చిలుకా! 

ఆఅహపురూవ 



హలు వలు 75 వలు_వలు 

వ్తో చినన్ము బలంక౦ం-గా epee సుబుకు me ఖో reves 

బంగా రంట వేం? అజ 2,188 క | 
వంత యావనవము చెయు. 

కకపుడిపంచం బడి యుండువాని పలు జే న్ 
జు ను షి 

బంగార మాయెొం దుడికా.”? En కజ్జుతి తొముట 

కిలిమాయ. ఆం, ద. శ్రా వచాన వలుకుబడ్, 
మతు RIC 

దా సాద a 
మయలుకు బంతము షా. ళ్ తా మా మను గో ఢ పూడి అనుట 

జం స్ట 
వరాళు చల్లు. I PO bh 

“క సుకు WE నో 

యా న్ చం న. శు జరీ లీ 

బంతము "సెల ఎ) సార, 4.11. కొనక మొగంబుూ య లేక 

య ఆల 
ల 

శుభ? స్, 

జ లు న రు. చెబు :D పలుకులు వె; లికి ఇ ల 
పలుగు గులాము 

షా 2 శ -పేయివమూట లల 2 చును. 

ఇం కెందుకు? జన్న సంద స 
a పలుచ ఇయు 

ర్భృ ౦లో ఉవ యోగం చే 

వలుకుబడె 

“పలుకులు చేయం నేమిటికి భాగ్య 

సమన్విత నన మద్విభుం, డలం గల 

థన్యు. డంచు నిల గ తి 33 

మను, 6.75. 

పలుకు వడు 

ఇతరుల నోట వడు; 

బారు పొతే మగు. 

““సలుకు వడి నతనిం బాపంబులు 

విడుచు.” భార. శాంతి. 5.553. 

పలు కెత్త లేకుండు 

మాటలాడ లేక ఉండు. 

శవం బుట్టిన చాస్పగద్రదికం 

మనం బలు త్త లేక?’ 

బోకు 

పారి. 4.”7రిె. 

పలుకే బంగార మగు 

మూటలు అపు్హావ మగు, 

“ఏమమ్మా (| 

వోయిందిలి 

పలుెకే బంగారం ఆయి 

కాము 

దావ. 

వ. 

చులుకన చేయు, 

మ వాణుకలో కూడ ఉన్నది. 

దమందితోనూ నువ్వు 

ర్ వలు చన ప 

వచ్చునా 1 

“(కీ విభవంబులం బలుచ సేయుముఖు 

(పభ లులసిల్ల 6౫౨” 

పాండు. 2.16. 

“నా [పాణ నాయకుని బలుచ్క జేెసిద 

డచేకపత్నీ(వతంబు.?' 

వర. రా. సుం. పు 96. పం కి 1. 
తళ వ్రాడు ఈమధ్య -చిలరపనులు చేసీ పది 

మందిలోనూ పల చపడి పోయాడు, 

మ్మా 

చూ పలుచ పడు, 

వలుచ నగు 

నిస్పార మగు, "లేలిక వడు, 
కక్షల జిలాసము పలంచ నయ.” 

ముల. బాం కటిం 

చ్చీ సల పలుచ నెతింి 
విజయ, తిం12, 



మమళతంులానళు 276 వల మలా 
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యి ల చలు సేర్చు "తగ నిండం దిగిచి నల్ నలక బాలు 

దంతతుుతము చేయు. 

“మావి పె పెం జే యటు పాఆ(దొబ్బి పలు 

'సేర్చి నాకించుక. =)? కళా. 5.19. 

పలుపోకల తపసి 

కవటముని, వేహాలవూరి, 

“పీపిభంబున నింక నీ నేల గడచి, 

పోవ సీం డీ పలుపోకలఅతపని,”? 
గా, వారి. (పథ, పం క్రి. 1281_82. 

పలువడలు 

కోలలు చూపి పల్లటీల్ sess 93 

కళా. 6.42. 

పల్లవిపాటగా 

లా వచ్చున ఊడానివ ల 

ననుట, 

పాటల కన్నిటికీ వల్లవి అని 
ఒకతి ఉంటుంది, అది (వతి 

చరణాంతంలోనూ పునరు క 

వువుతూ ఉంటుంది, కాబశు 

చరణాలు మరిచిపోయిసా 

ల వి మూ (త ఆ శూగా 

వస్తుంది. 

టర శానా 

స్ 
9) 

(పపంచ ంబులు, 

పలవిపాట-గాం బరి-దయిం“చె,?” 

వలుగాకిత నములు, ఆఅజచు ' 

యులు నోటి క్రొవున. 

కళసలువ లొ-చిలుకల  పలువడ లుడి 

గిలeతు,?? కునౌా,. 8.6. 

పల్కామి 

వలు కీయమి, 

బసు 8,70. 

పల్యుసన్న గావించు 

వలుకకుండగ నే ఏమిటి 

అన్నట్లు సంజ్ఞ జేయు. 

శాతము డ్శతికిం ౫నుగీకు నతండు, 

శా ఆాత్మకుని6 బల్కు సన్న -గావిం చె 

గా, వారి, (పథ, పం కి. 126. 

పల్లటీలు గొను 
గంతులు "వేయు, 

ఏనోదించు అని న 

“మణుల డాలు నఖరుచితో. బల టీలు 

నొనల 0 విప, 5,865. 

పల్లటీలు దాటు 

కల్తును డాని డాని సాయం 

తో ఇటునుండి అటు చాటు, 

విక్ర, 1.190. 
పల్లి య పడుసర అనక 

వలె, వటం అనకుండా. 
యా జ 

ఎల్ల చోటులా అనుట, 

“ఏడ్ గుండ మనక పలియి, పడుసర 

నా కరయుంల చెఆ-చి కులు చిన 

శిమ్యుకా +”? పంచ, వేం. 1.25. 

పల్లు గు క్రైడపూరియు 

వళ్ళు గసచ్చుకు నేందుకు అవ 

నర మనపుడకతోపాటు... 
టాం 

బస, వి.65్, 

పల్ల టూది గబ్బిళాయి 

అనాగగరకు డనుటు. 

“వాడు ఒట్టి పల్రిటూరి గబ్బి శాయి, 

ఈపట్లంలోే క యటికి పోతే పిరిగి వచ్చే 

ట్య. నమ్మకం లేదు.”? వా, 
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పల్లెత్తుమాట అనదు (అనడు) వేసికొనుట పె యేర్పడిన 

ఒక్క- వమూకైనా ఆనదు. వలుకుబడ్, 
కకక గ్రా్య్యాప పలేరు దుడిచి 

“కత త్రశాాదరు ఆన్నిమాట లంటున్నా ఆ వ పత రా కా స న 
ఆ మన పా డెక్క, భకి బోధించి భూత 

యిలాలు పఆతుమాట అన అనదు.” చా, న్ా మ వ; 
యం 0౧౨ 2 నం ఇ సయం చూ. మాజెతుమాట. ల 2 వెనంబు 

చాకు.) ఆము, 6.66. 

పల్లె పట పలొతులు 
జం lisa 

దంతతుతములు, 

నగా నటా వంటిది, ౨ జేని పృులాతులు బటచెట నిడ 
““పలెప్మటలనుండి బరువు వేసుక వచ్చి, నోపుచు వారణ న్ గట్టుగాం? 

వలసలచే కంటముల ఘటించి.” శుక, 1.514. 

క వాంస 5.40. ' 
. పల్వర్ప (బాము 

“ఎలదేంటి రాచగుంస్రుల చుట్రముల 
1 అం 

శకలం బలుకుల జనియ పలెప్మట | వండు తోముకొ ను, దంత 
య య 

లా సంగు.?? కవల, 8.96, , భావన మొనర్చ్పు. 

ఈళమయుదమునల బల్రెష్ట్టలకు మూంటకు ' కళ మె అంద క్క. బల్వర్స6 (వామి? 

ములె నటంచు...?? పండితా. (పథ. పురా. పు, 298, 
వాం'సన. 4.852. వవలువంజులు 

పల్లేరు తుడిచి పా(?) డెక్కు వగటిదివిటీలు. 
శాగసువడు, ““చాలుజబా! యొనగనారు వహింప సీ 

సురా బలలు శిరోనతిం బవలుపంజులు 

చెం! దిక పావ డక రహపిోకా.”? 

చం(దికా. 2౨,52, 

| 

చేనూ దొడ్డి చక్క- జేను 

కొొన్నవ్పుడు అక్క_డ మొలచి 

ఉన్న వల్రేైరులూ వ7 రాలను 

తీసి పాటువేయడం వరిపాటి. = 

దచదానిమోూాద వచ్చినవలుకుబడి & ప్ప" 
అ వశునులను వోలె పారదోలు 

స్ప ' కావచ్చును. 
“అస్త దీయు, లీళ! పేరు దుడిచి 

పా డెక్కి_ నారు.” కాకి, 6.155.  “నిశితఖడ్రాయుధాన్వితవాస్తు. డగు 
చుం, బశువరింపుచు గొర పాలు సేయు 

సల్తేర్లు తుడిచి పా డెక్కూ se Ie 

యలు మొదలూుసవానిని తొల “వనజేశతుండా మనోధ నపళ్య తో 

గించి చదును చేసి గుడిణె | వారుండు.? ఆము, 1.27, 
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“వనజ క్రిధనపళ్యతోవారుండు జీవం ' పన బయటవడు 

జీవజీవంబు ౨) హారి, 4.47. చూ. బండారము బయట పడు, 

పసందు చేయు  వసరము గొట్టినట్టు కొట్టు 
వెచ్చుకొను. చావ గోటు, 

కొత. 18. బది ేటికీ వాడుకలో 
ఉన్నది, “వాణి వనరం గాతి 

; ళం రో 

నటు కొటాడు.” 
62 A) 

వశువును బాగా కొట్టుదు 

రనుటవై ఏర్పడినది, 

“పస దప్పి నీ వోడి పాజిన నేలు, 

నీతోడ,.?? ద్విప. జగ.2035. | 

పసని పండు త్ర న వ్రతి నాగ బెతముం, గొని పస 

క్త గిన వ | రము గొట్రినట్టు గొ నదయు€ డె.) 
లఅలవవాగన పండు. సన 

పచ్చగా వండిన దని కొన్ని 

వండ నిషయంలో వాడుక, | 
త 

| 

పసి గటు 
ల్ 

సూచనగా తెలునుకొను, 

అది తర్వాత అన్ని లోకీ అను ' “వా జేదో మోసగా డని పనిగట్లి 
వృత్త మయింది, వృద్దు అను | వీళ్లు జాగ త్తపర్టారు? వా, 

ఆ తొ | 

ఛావార్థంలో ఇట ఉవ వసిగొను 

యుక్తం, వానన నూను. 

“పసని పం డుండంగల గ నుంగాయ | “ఘాణంబు, కెవ్వియుం బసిగొన నేవ 
(దెంచ్రుటసమౌాతు, 1 నీదు మవాత్త మే మయ్య.” కనిక. 1.86, 

యనక? ఒం తి, అటి 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, 470. పబడపలుకులు 
సుభావ.తములం, 

అల జల అల పసపుకొ మ్మైనా యివ్వని 

అతిలోభి అయిన, 

పసుఘుకొమ్ము కూడా జానం 

చేయనివాడు - అది చాలా 

చాకవస్తు వనుటచె ఏర్పడి 
PURI =) డాం 

నది, 

ఇసుమంత పసనసఫుకొ "మ్ఫ్భు సలం 

జాలనివె ళ్యుం3 డౌనసి యంగడి జూజ 

డగ. గలడు??? రాజే, 8,2క4, 

పసిడిపాదములు తాల్చు 
"బేవునికి (కు క్కు బడిగా 

వసిడి (బంగారు) తో 

పాదాలు చేసి చేనునికి 

అర్పించు. 

2ుం7గారు తళ్ళు, చేతులు, 

కాళ్ళు వై రాలు ఈనాటికీ 

తిరువతికొండ వై ముక్కు. బడి 

ఖల అలానా. మానాన ల తానాకాల నాదా డాల యాయనాయ చనా నాలాాలులయలాతటుడాం. మానాలు. భాజతనలాలకనలాలాయడా భాజాలు. రాం దాకా. నాలుకా నారా యనొమాదలాల చచార చ క్యంభాంభానరాు. డల నిలు. కలదా దద. 

te men citi Martini లాలు 



కమాను లు క్ర79 మసి వసు 

ఆన్న ముడు కుజచ్పెరలో వసి వడు 

వేసారు, తా. ఇది కామాడోార యగు 

చటికి చాగా వాడుకలో (ఆకలీ గాను) 

ఉన్నది. “గాలపడుణా | పనివడి తికిశోను బడి 

ళశ్రాలుతుం బసిండి పాదములు మో నాయకం తాళ్ల. సం. 12.197. 

Eee ba వ. తల్లి మ వనుపాడు 

పండితా. పభ, పురా పుటు. శ 
కనే & న్న్నాన యాడు, 

మూట ర వసుపు పూసుకొని స్నానము 
వి వయినదె 

ర. a .చేయుటు తారా వచ్చిన 
“బార్య కుం బతిదయ పసిండిమూాట నా మ 

రుక్మాం. 4.97. పలుకుబడి. 
పాండు. 2.190. 

పసిడివాత చెజుగు 
వసుపార్చు 

జదీ అంచు చీర, న జ 

మన్ డిషవాంత చెలుంగు మిసిమి గల్తిన స నిళ్ళలో కలిపి 

ష్ర్రయు, దట్రిం, దరుణి యొక్క_ తవుర్చె వారువు 

గాగ? ఊహా, 8.114. 

పసి పట్టు 

చూ. పసి గట్లు. 

తా పనివట్టు. 

పసివటు 
ఠె 

వానన పటు, 
లు 

వాననను వట్టి గతిని 

US కాం -ను అన్న దాని.ె 

వచ్చినది, కాం ఆ జాడ 

యఎెణతుగ్టు , 

“పుటల కడలం బాదల గిరులు, సణియల 

బని వటి తిరుగుచోట ఎ) 

మను. 4.51, 

కకసీయుగాలికిం బనీవటి నిజ నీలి . 33 

కొ మ 8.75. 

కకవాయు "నా దగలు డబ్బున్న టు కని 
౧ య 

పఠతి వచ్చాడు”) వా, 
లో 

టూ, పసిపట్టు, 

తరాల అనరా రా కవు వయా ద క. యల మాత. మండా తను. దందాను లయను మతా ముల దల దాలు లా 

స్నానం - అందులో అభ్యంగ 

నంలో నలుగు చెట్టడం, వను 

పార్చృడం ఆతం 

బస, లీ.ఫది. 

పసుపిడు 

వనుపు రానుకొను, 

శకుని రొ తినమణుం సొందక ముెని 

ని, గులు డేరం బనుపిడి జలక మాడం? 

ఆము. 1.60. 

కుంకుమ కని 
~~ ee 

సనుపు 

చూ, 

వనుపు కుంకుమకు గాను 

కూతురుకు వెళి సమయంలో 

గాది తర్వాత గాని ఆము కని 

శ“పనుక్రు కుంకుమ కని ఆయిచెకరాల 



వసు__వళ్ళు 880 వళ్ళూ___పాగి 

వేశాడు వాం, 

పసుపున కొసగు 

ఆడబిడ్డకు వసుపుకుంకువముల | సారి అన్నా వంకు చూడు, పళూడ 

కని కొంత భరణ మని! గాడ్రశాను.ి? 
| 

| 

ఒక టె. 
లు 

“నువ్వు యో మాటు మశ*శౌ యింకొక 

నామె 

ఇచ్చుట ఆధారము. అనగా | సేం కొటు 
ఖో | ళా డం 

మ. ఆవలుకాగార. కం చేటకొట్టు వంటిది. 
చటికి ఈ అలవాటు అనది, 

ఇ" | వశిరము వెటు 
“మందర ద్రోణి గాన్ని (గ్రామములుం, గా eం 

గూర్చి తనయ పసుఫున సల | భోజనానికి వ్ 
గంధర్వవిభుండు.?? మను, 5.102. భోజనాసికి ఎవ నా వచ్చి 

వితంతు వగు, నానికి బేవండి అని కాని, 

ర్ న్తళ్లు చేసినారు లేవండి అని 

కొని అన్న శు వ లెరము వెటి 
రాం "ఇటా 60 

తివి అని కూడా అంటారు, 

| శనతీమణు లిదజు పిరంబు వెటితి 
ద రం లు 

1 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

|| 

పసుపు నిండుకొను నపుడు... వడ్డించితిమి భోజ 

“పాశం! ఆ పిల పసుపు నిండుకొంది. | 

ఇంకా ఇరవె అన్నా దాట "లేదు. 

వాన. 

రా. పసుపు కుంకుమను నిండుకొను, | 
| 

పనుల కాపించు 
వశువులను సు మని విన్నవించిన.” పారి. 2,17. 

కు. “ ' పాండవవీడు 
స్ మెన నాకరీ చేయించు, వీటినేల. 

కుమా, 4.25, పాకము దప్పు 

పస్తుండు చెడిపోవు. 
కే వో ఉవవాన ముండు, “మతిం దలపోసీ యీాపలుక మానుండు 

ఎ న్నేందడ్ల నుండియో ప,సున్న్నా6 డీ పాకము దప్పె6 గార ముల్ 

యడవిలోన నొంటి మహీాళుం, డెన్ని 

గులు మౌన వలడా 1 

కా, మా, 8,655, పాగి చిక్క్కూ 

భార ఫీమ్మ. 1.18. 

న ళు రాలాయి 

ఒక ్డటు. 
se 

వల చిక్కు... 
cn 

ఇటు వేపునుం-దీ నాకో దీన్ని ఎతా 

అంజు పాగ చిక్కు_డం లేదు. అటు 

చెడ తాను,” వో 

“ఇలాగే బాగా వం పళ్లు రాలాయి, 

జాగ త, వా, 



పాచి... వాటు 881 పాటు. వాడి 

పాచిక పాటు 
ఎత్తులు ఫలించు, 

“వాడిషపాచిక పాటణిండది. ఆమె వీల్ల 

యిలటం ఉంచుకొని ప్లను ఇస్తా 

నందిల) వౌ, 

పాచిక వేయు 
పాచికలను వేయు, 

మ్ ఖో గ వ్వ లో చిన్న క ఆ 

ఒకటి, రెండు ఇలా నాల్లు 

కవవ 
se 

“ఠః పాటు నీచేత నేం బడు టయ్యి, 

వవాటు పడుదువో నిటమూం౭ద వారట 

వద, మ ఉంచాం, డ్రం 498. పం. 99 

 కసిఇంచుసె యాజ వనియు కియు 

వేపులా చుక్క_లు పొడిచి 

నవో-పాచికలుణా  ఉవఠరకా 

గిసారు. 

వాడుకలో “వాకు దానికి 

పాచిక వేశాడు అనగా 

ఎక్కు_ పెట్టినాడు. ఇద్ పాచిక: 

లాడుటనుండిె వచ్చిన చే. 

పండి, (కథ, పురా. పుట. 865. 

పాచిపని 
పాద్దుననే కన వూడ్చుట: 

నీళ్లు చల్లుట ముదల యమున 

వనులు, 

కుమారీ శత, ఏ9. 

పాటిబండల గోల 

అదం వరం లేని అలరి, 
థి థు యం 

““తిరుపతికన్న 6 గొప్పుర మెక్కు 

డనెడి యీ, పాటిబండలగోల చాటు 

చుట్లు లాం సుంట, య్ త్తం 784 

పాటున పడు 

చక్క. బడు. 

““ఈమభ్య పని కా స్త పాటున బడింది. 

ఇక గబగబా సాగిపో వచ్చు.” కాన 

చలో అతడా అక రారా ఉడానాట ఆరాక - నం పువనననుపు రాజానం వరన చా. వష లో కసత మ. mr. ఖు న... 

మాబోం, క్లే విధమున చాట్లం బడిన 

నిదవివేశా 1?) 

మ్ కళా. 1.186]. 
వాడుకలో... “తేనకొొడుకును 

చదివించడానికి అతను వాలా 

పాటువ డాడు, * “ఎన్ని వాకు 
రవి Cn 

పడ్డా వాడికి కడుపు నిండ 

డమే గగన మె పోయింది, ” 

పాట్ల మారి 

చెకునడత గలది అనుట, 

“పిలిణ నిడి పాట్లు మారి -7గావలె 

నటం+చు.”? వహాంస, 5.69. 

పాడరు 

పా డగు, 

“వ్ దు సోదరులు...... రణభూమిలోన 
' పాడదరి వాతు లె నపటున.? 

వర. రా ఆర. పు. 119. పం. లి. 

పాడి దొజంగు 

నాంయము విడు. 

““పన్నిదం ArT a (బేలక మున్న బాడి 

పాడి వొజుంగి తెచ్చితి.?? 

పారి. 4.16, 

పాడి దొజగు 

న్యాయమార్షము తమ, 

“ఆనుమతి నిచ్చిరో యావేల్పు లాం 

డేని, బలిమి జేశానియనో పాడి 

దొజఆొలగిలి) పారి. 1.86, 



న వూొదు 882 బాడు._ పాడు 

న ననన 

పాడినదే పాడు 

చెప్పినదే తిరిగి చెప్పూ. 

“వపాడినడే సూడ రా పాచి 

చానరీ 179 
కకత! వాని ఈఆపన్యా'సంలో కొత్త యే 

ముంది శక పాడినచే పూడ 

పాడినపదమె పాడు 

చెప్పినదే చెప్పూ, 

“ఏలఅనాగరో 1! సీక నెంత చెప్పినను, 
బలుమాటు పాడినపద మె పాడెదము”? 

సారం, ద్వి. 1.618. 

పాడిపంటలు 

వమనం 

ఉండద 
on 

చెల 

వళ om 

వద, భాన్యనంవద , 

230. 

“మాన్య త్నేత్రముల్ పెక్కు. చందా 
లన్ బండు నొకష్పుడుం దలు 

దింటం చబాడియున్ బంటయున్ ఏ 

మును, 1.5నస్, 

పాడిపంతములు 

న్యాయాన్యాయములు , జం, 

కళపాడ్విసంతంబు లెటింగినెపె పెద్దవు. 99 

(క్రీడా, ఫు, 82. 

పాడుకండ్రు 

దివికందు. 
ళు యా 

“ఆకరికి పాడుకండు. పాలు పిండగా 

చూచిందో లేదో ఆవు ఎగ చేపింది.”? 

వాం 

పాడుకాపులు 

వ్యర్థనిరీతణలు, 

““వలవనిళకంకల నక్కాడ నేం బాడు 

కాపు లాగతి నుంటిన్ ఎ? 

కళా, 8,272. 

పాడు గాను 

కుక తెట్టు, 

పొడు గాను - డాని 

పాడు గాను” అని వాడుక, 

క ల్లా 
రౌరవ 

| “పాడరే శివభ కి పాడుగాను)? 

కాళ, 4లిర్, 

పాడు చిక్కు 

పా డగు, 

ప ల ల గ నుర 

కశావిహీీనము. 

దరిదసూ చకము. 

బొట్టు లేని మెంఖాన్ని పాడు 

ముగి మంటారు, (పా-చచీనుల 

దృహఫ్టిలో అది అశుభసూచ 

కవు, 

గువ్వల చెన్న, 64. 

పాడువా౪ణు 

పా డగు. 

““వమాడు వా ణెను బురి భాగ్య ంబు 

దొలంగ.ి” బన, 7.192. 

పాడుసనంత 

“వెధవ. అను పట్టుల 

ఉవయోగించే వలుకుజడి, 

నంతలో నపహాజ౦గా జన 

సమ్మృర్హ మూ, గోల ఉండడం 

kt వచ్చిన పలుకుబడి, ళో 

క్ పెద్రనునువ్యులు వచ్చి మాట్లాడుతూ 

ఊంకే ఏమిటా ఉవాజుజింక. ౯ బా, 

పాడుసంతన 

వెధవగోల, చబాదరబంది, 



పాడూ. పాత 2829 పాత ___ వాతా 

“పదో చదువుకొంటూ ఊం నానా చులను చాచుట కె 
కక స్టో ర 

పాడుసంతని) న 

ఇ షన SE స్ కంత న  నేలవమూళిగను పాతర 
కకక డె క్ు డి వా ళా వచ్చి రా 

యిక్కు_డ పడ్డారు. పాకంసంత నటి?) ఆంకూరు. 

వా, ' పాతర లాడించు 

ఆకు వటై ఎంచు - ఆటాడెంచు 

అయ డ్నివాన సం భోగ క ళా, చాతురి 

ee ee జాతర లాడించి.??” 

పాడూరిలో (బదుకు 

వసికి మాలినది. 

తాళ్ళ, నం. 11.8. ane ఏ8. 

అత్తయ నాల 

పాడూరి సంత నిరంక. 2.117. 

వతెటూారి నంత, పాతర లాడు 
వష. 

వేయు. 
““పీతిం గోపక లందు గీతంబులు 

పాడ దరుల(కించను నగుచుకా, 

. జేతులు (దిష్సుచు “ఇద వనెడ, పాతర 

లాజెను యకోదపాపం డవనిజా.”” 

భాగ. దశ, 

కోలాపాలం౦గా ఉన్నది, 

ఇక్కడ లవమణయా గయ్యాళి 

గంవ అన్నమాట. 

“బేరజప్ప గట్తిజంత పాదచారి సంత.” 

శుక. 5.18. 

గందరగోళంగా, Es అటూ యిటూ గంతులు 

పా డెక్కు పాతర వేయు 
నివాన మేర్పరుచుకొను. పూడ్చి చెట్లు, దాచు. 

a డు 
-ఈ “పాను ఆఅంతముగా గల ““పాపనిధభులు Ar లోపలి పాతర 

(గామ నామాలు మనకు | వేయుట కొంత మే లగు౯.? 

జూగాొాలా ఉన్నవి. పండిత, 51]. 

“ఆ శితులు కాళికాపురి కస్తడియు, పాతాళగంగ 

కాశీ. 6.155. 
రు. 

పాతవాట పాడు “ఆ పాతాళగంగ తీచుకు వచ్చేసరికి 
చెప్పిన బే చెపు, నా (పాణం షాకితూ ఆఊఆందె, ఇంక జేజే 

“వాడు తిరిగి పాత పాకే పాడు | పని ఏం చేసాను రాఖి? 

PI మున 

EI 

తు నాష్టా sis ౨. ఒకతీరం 
చూ. పాడినడే పాడు. | థ్ 

జ 

టు బగ పాతరం బడియ.”? | *...మన క్రీ పాతాళ (పళ్న యేమి పని 

వర, కమ కిషి షె పు. లి59. ళుం క్త 1s యవనీ కా [33 షట్సు. కు. 6.57. 



పాతా_పాలే 984 పాద పాదు 

(
న
న
న
 

“వాడితో వీడితో మాటాడినటు 

పాతాళ భేది 
మాటా ₹కా వంజు పాూతేసానుం) మ. 

బావిలోనో చెరువులోనో య gs 

వ దయినా వడి పోయినప్పూడు , పాదచర్య 
పరిచర్య, చేవ, 

దానిని తీయుటకు ఇనుము, 
పాదసేవ వంటిది. 

కొక్కీ_లు ఇవాలా అమర్చిన 
వార. 2,5్ర్, 

వ ఉవయా 
wes we న శం పాదమజ్ఞన మాచరించు 

తాళ: 
చ స కాళ్ళు కడుగు, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 812, 
కింద పడిపోయింది. వాళ్ళ యింటికి [ 

వెళి పాతాళ భేది తీసువ రా!” చా, పాదము పట్టు ల 
కాళ్లు వట్టుకొను, 

వడుట సూచించును. 

పాతాళమునకు (కుంగి పోవు 

ఇనాలా దిగససగలు వడు, 

“ఉద్యోగం తీసివేస్తా రనగా సే వాడు 

నన SE గన న ర రన 

ప స్రైన్ ౨ కళా. 4.120. 
శమము బటు | 

= టబ పాదరేణువు తలపై నుంచు 

కొను 
“వీలగు కంతువెంబడినె తెమెరలుకా 

చుండ దమతానవులం...”? 

గ కనబటుచు, 

వెద్దలు ఛక్తులు కనిపించి 

నవూడు వారి పాదభూాళి తీను 

కొొనుట ఆచారం. ఇది బెంగా 

లులో ఈనాటికీ న్వే 

ను ర్వ (తా పా టింవబడు 

తున్నది. 

ఆము, 2.68. 

పాతికో పరకో 

ఏ కరొంచచెపవోూ. 

పాతిక అంకు నాలుగవవంతు, 

| 

| 

| 

| 

దాగుకొను, పాజిపోవు. 

| 

వరక అంకు ఎనిమిదోవంతు, | 

కొకు. ల 81. ““పాడాబ్దములం నీక్కు.€ బట్టి (మొ 

పాతి వేసాను కక్కు_చునుక బాద రేణువు దలె 

ద నుంచుకొనుచు,”? 

ఒక తెట్టు. పండితా, ద్వితీ. ముహిా. శ్రులటు, వలి, 

కొర. 65.  పాదుకొను 
పాలేస్తాను చాలకొను, 

ఒక తెట్టు. వ్ దైనా మొలక నాటునపుడు 



లగ్నము చే ఆకు. దూరం, 

“పర మౌద్భుత ం బాత్మం స ల సం. 1 

వ న 

“పాదుకొల్సితి నో త్రపర్వత ముల.” 
శివ, 1.7”, 

నూ ఊహాయుకొొను «4 

పాదులు ఎర్మూ 

వలలు వెమువలనగునవి ఒకు. 

“రాకమరి దివముంబు లాడి వసత 

దీర్చి.?” కా, మా, లి.47, 

పాదొ(టు 

సాలెపురంగు ఆతల్లి సరూ 

జాసి, 

““జెలంది ము న్నల్లిన నాల్మ రి యంత 

వతం-చి కాంచి కోపిఎ-చి,. పాయి 

శివుమోందం చాదా(టు వటి పోయెను 

నిదె యీమి వురు వొకో యనుచు,” 
న్ా 

య గ 

పాొశకఅతో శడక 

చ౧జుంప టం, పిభు, కాదె 
జతి "a 

““హానకంలో పుడక లాగా మాతు 

మాటకూ అడం వసా వెమిటా లం వా, 

పానకవపూజ 

వావప్పూ, పానకం వునికి 
పకదించి "వరణ చెబుతారు, 

దానికి వానక పూజ మహ 

సల. 

క ఆకి 

పి జివి, టూ పానకంలో పుడకలాగగా, 

వాటు ర్త కొంటబూంెకు కలకరిసావు క) 

నామె 

యా, పానకంలో పుడక, 

వాత కుతో మిరియప్ప్తుకార 

యచయూ౭ుకా మనిపించినా 

చవుత్క్బుపిని కూడా కల్పిం 

చును జునువల్లు ఆహో 

గం చే వలుకుబడి. 

వానకంలో కుంది ఇదూలవొడి 

"వేయడం 

వతెయనిదానికోే 

చవు బూరించున కాని రుచిని 

చెంగో"ట్రవా. 

సంభ మము జేయు 

ఈాన్కక బు భోపలి మిరియం పుం 

దళావ, బల, లి29, 

కా సన కారకాలు. 

రు కెరం౮ 

ఉచ 

నతని 

కారమికు లి 
చా 

తు! య మ మ. ae 

అత ప్రై లే లిన్నాయు 

త యావ 

నేల? 

ఇస్ని మాట లేల 
“కవన అన్ని మూ నేల? 

పండితా. (పథ, దీమా. పుట. 131. 

వాసి. పటా "మూపు 
చం 

లో సే ~ (వత్వశ ముగా చూపు. 

“నానా డేోవతల క నరసింహాగంభ 

ములో, పాని పటి చమూదినట్ 
న్నా ఖ్ 

(మప్రహాదుండు.ఏ) తాళ్ళ, సం, 11,185. 



వి86 బావ... పాము పోకు 

పాపం పండు 

చేసిన లకు ఫలితము 

మ 

“కవాడి పాపం పండింది. ఆధికారులకు 

క్డి వ్యవహారం ఆంతా తెలీని పోయింది. 

"చీపో మాపో ఉద్వాసన జరుగుతుండి,”? 

జా. 

పావటపె నడిదము పెటు 
అక we 

చంపుదు నని తలమె కిని 
రము అవ్ 

'మోపు- తల ఆ5ెండు [వక్క 

లుగా చేయుదు నని. 

“కపుడుగులు మోరు చూడ వారి పాపట 

మై నడిదంబు వెట్టుగున్ ౨? 

డడ, వారి. 4.209 

పా పద మను 

వద వద మును, 

పా పద మని యితుచే సెలవు.” 
గుంటూ. వూ, ఫ్రం 

పాపపు దెవము 
చా 

పాడు దేవుడు, 

స్త చెనా భరించరాని కష్టం 

కలిగినవ్వుడు ఏనుగుతో అనే 
మాటు. వాడుకలో “ఆ 

పాడుదేవుడు న న్నిట్లా పుట్టిం 

వాడు” 

41, 

కాశీ, 5.164 

పాపమునకు గా 

ఆ యింత మంచివని చేళి 

నందుకు ఆన్న భావార్థాన్ని 

సూచిస్తూ వేనటతో * ఆజాను 

ఆహ. 
. బోవునె,” 

“ఇమ్ము డెప్పర మనకా, లావు గల 

డంచుం బలికిన, పాపము మేం 

కోలుపడితిం గుమారుకొ లి 

ఊఉ. వారి. 2.838, 

క్కగాసన్నా వాళి యింట్లో "పెట్టుకొన్న 

పాపానికి జ్ కిప్రడు నన్ శతు 

వయ్యాను. క్ల వా, 

పావమున కొడి గట్టెకొను 

వాత కా ర్య ము వేయుటకు 

పూనుకొను, 

“గాదె 

ఎంత చానాని కొొడగట్టితి 

వయాూాం” అని నటికీ వాడుక, 

పండి తా, ద్వితి, మహి, పుట. 49, 

మ వ (బద్ద లగు 

పాపము వండు, 

యూ. హొకుం వండు, 

రూము ముర ముట్టి కొను 

పాపము చుట్టుకొను, 

కదన న్నాపాపము వచ్చి ము ట్రా కొని 

యిన్ ౨) భాస్క_. అర. 5.110. 

పాముకాటు పీర దుడిచినం 

SR 

దా-చినా చాగనిదాసికి చాచు 

టక (వయత్న ముందుకు ? 

పాము కాటు వేయగా గుడ్డ 

తో మూసి జెట్టి 'తే ప్రణత. 

మయ ముంది? ప యెకి 

తెస్తుంది. 

““రావలజే పంచిన పని చసేవకలకుల 

బాముకాటు సీరం దుడిచినం, 
ఉం వారి, 4.150. 



చా ముదా ము వ్ సామం. నాము 

పాముకా మెంత తుడిచినను 

పోదు 

"పాము కాటు (పాణం కీ నుండి 
అ 

కాసి తుడిచే వోరుం-కా? 
eet = 

మనసులో మూ లు 

పం కక కామ ఆరా 

గినారు, 

“మది నాలు నింక జేయిమాట తేమి 

టికి, దువ బాముకా కుంత తుడి దినం 

బోదు. 1.994. 

4 టో 
భాం న్ అనో లు! 

a we DY 

TIE 

సారం. వ్. 
(wn 

పాముకాళ్లు కామ యొజణబుగు 

పాముకాళు పామయుే 
(ar) 

ఆని నటిరూావం. 

పాముకు కా భుండ వు. 
ae: 

ఆయనా ఆది నడుస్తుంది, ఆ 

కాల 

కరడింసు 

“కాళ సంగతి చానికె జలిపి 
a) 

డఆండాలి అనుట మె వచ్చిన 

వలుకుబజ =. 

వమూనగాళ్త జిత్తులు "వరాన 

“కలియును ఇత్వాదిె 

నందర్భ్భాలంగో ఈహయు 

మవుతుంది. 

ox 

రాతుసమాయలు పా మెణఅబుంగుం 

చాముకా ళితరుల కెణుంగ వచ్చుననే 53 ss 

భాస: నుంద, 810. 

రూ నసరాన 

పామయువ లె నవకాచె, 

“బటుజాక లం బవనిల పాముకూాన *? 

శుక. ౮.20. 

వాచకం నలు 

తాళ * చుం 5,122, 
a) 

పాముచెవులు 

ఆంత మెల్ల గా మూటలాడెనా 

కనగబక కి ఉన్న ననులు. 
రీ 

కాన నవండ అయినా 
క ల! 

వాము (గహించి ఆటు "మెరు 

జడ 3a అగ అమ్మ జ మకాం రామ్రాట మై వచ్చినవలు 

హుబుడ్, 

““వాడిబి పాముచెవులు, వూ గెంత 

మెలలగా మాటాడినాా వా డౌంత 

యూర ం లో ఊన్నా యా హాతీకికి 

వా. (గహించే ఊ ంటాడు.?) 

మాముజాడ పామునకు గాని 

పరులకు తెలియ బడదు 

దొంగను వట్టుటకు దొంగ యే 

కావతను లాంళి 

ఈ పషాంముజూడ 

అకుం 

అకుం 

మూకుం సొల6ది గాను, 

వలుకొ బడి, 

పామునకం "గాని పలు 

ఉజలియంబడని"'తెజుంగున నంగన 

గాని యితెలింగుం గనుంగొన 

కుక. 8.286. 

పాముతొ చెరలాట లాడెనట్లు 

సానందో, తే,శేకుం 

చూ. నిప్పుతో చ2ెరలాటమి, 

రామునకు. అదసిక చూపినట్లు 

వళలీకరణొవథధిని చూపి 

పామును నశము చేసుకొను 

నట్లు. 



*అకశ్చబుక కు ఒదనిక -మయూపిన, చెలువున ' 

నవాపలుకు చాండు జేకొన కలకం. 

ఊఉ. రా. 2.248. 

పామునకు జెక్క_లు వచ్చినట్లు 
యా 

డక చలాకీగా వని చేయు, 

గాం డినకం బనుజాయుకక ఇెక్ళు_లు 

వచ్చిన *ఎంన్న యది," 

భార, భీష్మ. 1,128. 

SET GND 
ఓ 

తా దె ఆపాయము 

కాను, 
“| ముచ్చు క్ు న్వ్యూలా_ ంరు దలంసు 

"జీవ ఫణి కోరల (వే తిడి.?* 

ఈభాం 5,189. 

కనా. సో 
© ధా 

పామునోరి కడి 
(పమాదము తేవ్పనిడ, పులి 

వోటి కండలాంటిడి, 
*హంమునొ్రకడి మో (పాణపుటూరుపు 

గాలి ర 0 తాక, సుం 1౧2, 

పాముపగ 
తగదనిక సి, 

వాము వగ  వజిలే కతిచే,. 

దాకా వదల దని (వతీతి. 

“వా దేవో నవ్వుతుం కే మరి-చపోయా 

డనుకోకు. వాడిది పాముపగ. ఎప్పుడో 
కాటు వేసాడు? చా 

టు ఒన్ 
ప్ో ములకు నాలు పోొసినవగిడి 

వెడవారికీ వేసిన నప+ 
Ge 

యమువట్లు ఉవ యోగం మే 

పలుకుబడి, 

““పహాములకుం బాలు పోనీనపగిది ఏటి, 

నెంత సపెం-చినం ఇనికర మింత లేక.” 

ఊహా, 2,47. 

పాములమెంగడు 

వాములవాడు,. 

“వచ్చ శాముల ముం లండు వదదు 

లాండు.” క్రీడా. పు. 71. 

పాయ దొలగు 

దారి తొలగు, 

“ఆరయిడ సిద్దకిం పురుషయతృవసు 

(పముఖామరావళం, బాయం దొలంగు 

ముంచు.” “సాది, 8,10. 

పాయబట్టు 

డాది చేయు, 

కళల 14 బంహ్కు_రమార బు బాయ 
ap) 

బళ,” శివ. 1.97. 
లు 

పాయ యిచ్చు 

దారి యిచ్చు. 

““బాలప వెల్లి యె నజల వూర ం బు పూయ 

యిచ్చుచుం చెరువు విశువ...*? 

కళా, 4.95, 

వాయసముపై నె యొ్యులికినట్లు 

నష్టము కలిగిన దనుకొనగా 

లాభ మైన దనుటలో ఉవ 

యుక్తం. నెయ్యి ఒలికి 



“ese 

ఆడాంాతరానకాడా వ లా న ది తా 7... తా 

జూ వెరే 

పూయక ఉ దూరా 

ఉన గనుక ౩్హంి౨- 
లూ. 

పండి. (ప్రథమ. పువాం పుట. శీ87. 
చూ. రకు విజిగి సేవలో పడ్శబు. 

ల్యూ 

త్న 

ర లల కా 

ఖ్ 

అది 

పాయు తోవ 

న 

మూయ  అంరునుదె 

సి విప్రుణ్బపతాపంబ్యు 

నకుల బాయు:తొ్ వి 

రాసు... యుద. 1896, 
ry 

భాను తేజము 

ఇ అ 

ళో 

వుం, 

జుూణచాలం 

చానా 

కర్చు డెన్ ్ క్రుం 

జూ చేవుల?” 

జాను 

నాలుక కారం 
నాకూ 

వాళ, సం. లె. 
a2) 

పారణ సేయు 

భుజించు 

ల ప హి బా 

వేయు. “భో జనము 

ఊఆవవానవయము 

నయన సం 

పారణ. ఊచానిమాద ఏర్పడిన 

వలుకుబుడి. 

ఓ య ఖై వ ఓ భర్తు డనంగ౭ (గ(మ్ముఅల చారణ 

చేయయుదు విజనంబు నె,సరి కలిల,*? 
ణా ౬5. శూ) 

హూం త? 

(వజా హూంలో ఆదరము చేరుట 
మహ్ 

హా నచ్చిన పతర ఈ -౯౩ 
మను స్త! పాటె 

ముడు గూడా ఇలాంటి డే, 
మ్య 

మాతు దిదిమోన ను ఖా ఇజ్ వో తో కా — 

| తెంచిప్కజన్న పుపాగఖన్ 

ద 

కరుకు ఆ ఇం బారము ముకు నింక 
ర తా 

అవ me ఉన టి శా, మాం పంత 

“దివ్న్వబూారి వ చారు ప్రచారం ము 
సా జై య 

అడే అలల గ్ ఎతు డం లో అ శ్ 

మ్ కనే. = జార శు శం రంగ జ 

కళా, 1.186. 
కా అరకు. న! న. _ 

జారు సిరాను aad are ర 
Wht =. వల Ch జీ Wr ఓ అ లోల 

పాను 

ఆ” aa) 

ఫల wr 
Pa 
a 

కూ 

చూ లవ్వర్స్ ఉచరకులక ళం కాను, 

మున చెడి నిలుచు” 

నాకం, క .బే0దై. 
” 

మలు. మ 

తా వా జ గలవో ణల 
న 

అలలో 
శో 

ల aes స (న్నా ఎ జ 
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“బు రూ i శ ఇ 

కారా ఇడం 

హత చెం నవెయు, 

“నను నకొంబబుం జెనీ ౫ కాడి 

ఛాకా.?? భాస. కిష్కిం. 189. 
కుర ్డం 

1. శికున్ర దోగాయలట క 

ముందు ఒకచేతి సాయంతో 

ముందుకు జరుగు, 

౨, తెరను, 

6ళచపాంయక  యకశోదవెంట6ల బాజకజాడు 

శషువన్హూ,) తాళ, శం చ్? 
భళ్ళు 

వరంవ్రున ముదు). 
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ననన ననన 

కకఆ సురారి.... వేగము పొణలుచాంచి.?? 

కకవరా-.. 1 పందెం 

తేరగా వచ్చు. వజ తంచయు. 

వచ్చు, పాము తెంచు, వరు 

స్ు టై వచ్చు. వాడుక తో 

పారి రం డ్య రా స్ ాతు 

శబా రెండు "నెక్షైనం బాఅలుతెం డద 

నుచు) 

పండితా. ద్వితి. పర్వ. పుట. 289. 

పాజెడు నిశ రు గట వేయు 
రా డు 

టో న నడుస్తూన్న దానికి ఆడ్డం 

కల్పించు, 

పూన  యముసుటు: 

“మూర ఖీ పొపప్రుమాట  లాడుదురె 

హాజెడునిళ కుం ౫ట జేతురేం? 
య డు 

రుక్మాం. 3.2t, 

పాజెడు బండ్లకు గాళ్లు సాపు 

వ ఫక్ 
జేయు. 

బండి పోతున్నవూడు కాళ్లు 

బావి తే కాళు విరుగునే కాని 
లా 

బండి ఆగసనా ? 

మైన(వయత్న ము 

“కక్ పలం కన్ఫతేంబు గాంయదగునె పాటెడు 

బండకు గాళ్లు సా౭కుంల-గ్యా నలవడు 

వ ఈ, వారి, 2,81, 

పాల గట్టిన కన్ను 

కాత గప్పిన కన్ను. 

పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట. 103. 

పాలతో తల యంటి 

సేయు 
(వమాణము చేయు. 

కాన 

వాల. _ చాల 

తల యంత జూన చేయుట 

మం దొ, [వమాణాదులలో 

కఇటునంటివి మక్క లు. 

““షాలతో6ల దల యంటి భాస "సేసి నను, 

కె నమ్ము రాదు శుతంబులోనటి 

- సారం. ద్వి. 1.8348. 

మై, ర్ల కొన్నాళ్లకు యడిపోయి 

యేజెనిమి'ేండ్ర కే రెండవ 

సాది వండు వనసాయి. జాసి 
C౧ అజంత అకా 

వచ్చిన వహలుకుబడి. 

““పాటించచే వేల్పు, (పహ్తాదుం గడు 

హాొాలబభంగడికనా౭డు.”” పాండు. 2.127. 

న 

వసిపావ, పాలు తాెగపాషప, 

వసిబడ్ల , 
క్ు 

““పాలపాప వోటు బంటు-గా సేనాని, 

జీన్." కోమా, 10.167. 

శాల మిక్కిలి గోల యీ పాలపాప, 

చెక్కు. మోటిన వన వలు సెలవు 

లందు. తపతీ. 5.26. 

పాలబుగ్గలు 

తేతెబుగలు, వసపితచము. 
౧ 

“-పాలబుగ్హల మించు నీల గనుటటిి 

విజయ. 2.40. 

““వాడిబి ఇంకా పాలబులు,”*? చొ 
ap) 

పాలబుద్దులు 

కిల చేవులు, 
నా లు 

సింహా. నార, ఫిన్, 
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"ఊఉ. వ హారి. 5.250. 

పాలతో సో బల్లి విధంబున 

కుడు గాయి పత బడిన బలి 

విధంబు.?) భార. ఊవ్యో. 8.19. 
చూ, కుడిటెలో పడ్ల బల్లి , 

శె పాలవంటి 

సిరల మైన, 

కశడ బ్ర 

కులము మౌల ౭ 

చుంటి.”” 

గార కారి ద్వి క ఎమ వ 

“కాం క్ర కోడలు sa 

రంబు6, బాలవంట్ కులంబు గాజ్బ్చణలం-చి 

యుటి క,?* పాండు. లి,81, 

పాలవంటి కులము 

నిష్క_ శంక ్హమెనవంశము. 
క 

““పాలవంటి కులంబు గాడ్చబణచి 

చనిరమె.?? పాండు. లె.50. 

“ఆల  యిల్బసుఖమున క పాలవంటి, 

కులము మాలగ6 జేసీ కొని 

చుంటి 

గ”. వారి, 

యల్బ్పసుఖమునకి పాలవంటి, 

జేసికొని మను 

"కాంపు 

(పభ, పం కి. 1281_82. 

చూ. పాలవంటి, 

పాొలాది గంటలు 

“కటితటి నటియించు గంటల మొల 

నూలు, పాలాదెగంటల జాలు "గాల టి 

రాధి. 1.111. 

మను ' 

చే యిం జ్ పనరమ్ము 

వెన వెట్ర 

సం. i= 28% 

చాలార్చి 

తాళ, 

న్ చాూలింతచవా ౫, 

వర. రా, చా, పు, 108. పం కి, 19. 

మవొలములోని 

వచ్చునది డవానులు. 

“పండిన కర్మఫలము. పాలి కిచ్చిన 
రాని ౪5? సం, 8.281. 

ఇచాయాాదణిొ, 

“పాలు గలవాడు మన కొక, జాలి 

యిడక తాన తారసానకు వచ్చెన్ ,?? 

ఆము. లె.త2. 

పాలు గలవారు 

నలదె నూక లున్న వారు 
కా 

ఆయు స్పున్న వా రనుట 

ఇక్కడ 

(చను బాలు) 

ప రక ళు, 

(వౌ చం మతు కో 

జూ రం రొ 
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వాలారు చెకిం_ కలు 
౧ రా 
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రమణల చాల్తారు చెక్కు టదముల 
రా 

తోడి” రాధ. 1.5కి. 

కాలుడు 
oy 

భఘూనుకొను 

కై త్రై శిదోభూ సావి కేమనిర్మతక6 
బాాల్వడు పడియచ్చుల రుడుగులు 

దణ,” పాఎడం, 1.161]. 

ఇది నేటి బాముకలతో చెను 

వనికి పూనుకొ ను నంద ర్భాల 

లోనే ఉవయోగిస్తారు, 
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es 

వా. 

“ఇంత సనీణానికి పాల్పడతా వని నే 

ననుకో లేదు." వొ 

పొలాలు 
“ad 

అను. 

వక్ పట జాల లేవడం బాల్యా3 లినయది 
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కా, హారి, 3.140. 
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వక మూ, కోంత పే వేనివా 
a 

అబి ఉపమా 
శా 

పాండు, fas కేసే, 

పాళెంబు ఏ డెగ్గు 

రవం పు 

“లంక జనం బా శింబు డిని? 
౧ 

వర. రా, బొ De ౨౮౩ మఠ కల, 
అఎీీ 

శ్ 

నల. ముతత 

ఛ్ 

రెం 
ల్లీ యుండు, 

“పండుబా సుర తాణి పావడం బిచ్చిన, 

U డేిభమలు విధిం వాళి ముండదు 

భీమ, 1.81, 

నామ్ 

CO 
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కింగళా జపము 

వెంయగజవవము, 

రం౦ంబు, పింగళా జపంబు పిల్లి శీల, మజ ౧ ౧ 

66క్రీచకతండులంబులం వీండినా టి 

ఆ 
వి 

కాటం బోనీ యుప్పుట.ి? 
కా, మొ, ౨.86, 

గరోపచాస మల బకధ్యానంబు, నక్క_ వండి యారబోసినట్లు. 

వినయ మిట్టి నయము లెల్ల.” బయ్య్టము నానబోేసి, కాగా 

eee కడిగి, రోటిలో దంచి 
కింజపింజ గజఅచుకొల.... బావను ఆరబోసిన పిండి ఆతి 

పుంఖానుపుంఖముగా. ధవళముతో వెన్నెలను 
కరంజ పింజ గఆ-చుకొని పాజుతూపు వోల్పుట వున ఆఅలబూాటు. 

లాక్కు కియ వో౭ంఆ్క గానిపించుచుం ఒకస్పోకరికిం బదగ అపి పిండి చలిన 

దలపించె ఇడలపోరు.?? కళా. 8.180. చి న 
తిం గాయ డాయ లబజించీ బుజవం 

జ 
స్ప చ 99 

కొంజపింజ గాడు బునం బొదరిండ్రకుం దార్చి, 
మను. 5.25, 

ముక్క_లు ముక్కలు చేయు, చూ. పిండి యారబోసినటు, 

కవ కె రం యుఖాణంబుగు6ల గలిగిన స 

కంఖాణపు దొర పింజపింజ గాడ పిండి చల్లినట్లు పండువెన్నాల 

జాన్ ౨? విజయ. 1.127... గాయు 

....బండారూడు తల్ల గా, 

భిక్ష తెట్టు, “పిండి "చల్లి నట్లు పండువెన్నెలలు గా, 

ఎ కాత, 1ర్, యంగ దాడలొం చెలువ మమర 

క నంత. కలో, 8.16. 

శంక లద పిండిపిండిగ దంచు 
న్నదానిళో నరిపెట్టుక్ న పాడు చేయు, నుజు మాడు, 

వలయు ననువట్ల ఆవ యో విజయ. తి.168. 

గించే వలుకుబడి, చా పింజారబోనినట్లు. 

“ఏదో ఊన్న దానిలో 'సరిపెట్టుకోవాలి 
గానీ హెచ్చులకు పోతే ఏం మ ణి 

ఎం కుంజే అంతే ఆనుతుంది. పిండ్ 

కిండిపీచుగా 
cy 

కిలంటిఫీంలి గా, 

కాది రొయు.? mu కాన్నిటం బార్శ వ్రచుల్ న లి యః 

మ. గాన్నిటి వీపులు పిండిపీచుగాం? 
పిండిగొట్టు 

భార. ఖమ్మ. 

కిండి చేయు, పిండి యా1సుునటు పిండిపీచు సేయు 
Cn 

wee ఇన్నా భిన్నము చేయు. 
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భ్ ఖు ఇ a పై పె అనన ఎల పరల a a శౌ 

కమిరుదుమన౫గ ల Ss జండి wrt Do he రై ( కుండలి 

కీయ చేయు బలితంహైే చయ లచ్చా 

మును బెనుపం** భార. శల్య. కే 2: 

పిండి పెటు 

మెత్తగా నలుపు వననిడ వందలెవండు చాలని 

కలుండొకండ వెన నిప్రుడ సి పిండి కాడ, విరా. లే.1౨7. 

యిడ మె.) నం మను, 4.128. ““వాకిరాసులు పిండికి వందు అయ్యె .*” 

విక. 4.50. 
కా బుగ్గలు విండ *వలూవి 

౬ అద ౫ాకిమనె ష్య 

ఖా a నో 

డోల బిడది-కంద మునడ. 
ae) to Ree ముర పతక 

కక ల్ల మాయి హిం డిబామ్ములా డాం జ 

Pa 

తుంది? 
అం పిండు న 

పిండియార తులు బం కూడు, చేరు. i వ “మఘ భుజటాూామండలంబునం చెండు వెయ్య పు విండ్ తడ్పి చిన a వార. 7.50 
లు చిన్న (వమిచెల వత చేది, 

మందులో న వి 

వలి జెలిగస్తాయ, అడు వె 
లా 

కురదిల మందను నతడు 

వయనుకు తనిన మాటలూ, 

= వ్ జ దా 

లో శెట్టి ఆరతు లి లిస్తారు. — సా వ 
యల... ల్పెట్టు.* కరా. పెద్ద చతలకూ ఐవఐవోవ్ర 

పండితా. (పగ, చీయో. పుట, 166. పిల్ల లను గూర్చి ఆనుమాట. 
“వా డెక్క్కు_డళి కించాలో పండిన 

పండు. పన్నెం డేండ్ల కే బాడిక్ కళా 

పిండము వెటు, చంపు, న 

662, ండ్రొొకండ వన నిపుడ పిండి | ఫ్, 
 పంపళు కూయు 

కమత మ (బావ్మ్బాణులడ మాట మౌ త నా 

చేత (బదుక 6 గంటె. 9౨9 మను, 4.90. ల మ స. 
జిగి చనుతులు గు త పుంబము౯౯లో€ి 

c 

ల థి 
0 

కండి 'అయయడు 

6 కావలని వచ్చింది.” ము 

పిండివంటకము బింపీకం హయం... 

విండవంటులు, కళా. 6ఈ7. 
వి సా 

రకరకా లయిన వలజో+ర . బాల కడావి ₹పములో దుక 

a ర pe 

SL BIL we “బూటిక రూము రని: “క, ర? 



ఏకా___పిచ్చ 

క న లు నన న ఇ అవ్ న యనిన గా. 

లా ర్య డలం ప౦ంష్ ళు 

హారి, హూ. 7 ఆ. 

ఈళవ్రూ శ్రి£ిక్ న తమ్మి మలటూవున 6 బింవిళ్లు, 

గహా యు చె ఏరా-చకొమ్ముగ ములు.” 

396 పిచ్చ పిచ్చి 

ననన TT I. 

లతో భాన్యం కొొలిచోవారు, 

చానివె వచ్చిన వలుకుబడి, 

'పెచ్చవాటి 

య, ః 

కికాపిక అగు 

చెల్లాచెదరం లగు. 

వార, S.్నd. 1; 

పిక్క చెదరక 

వెనుదిరు్న క, భయవడక , 

వర్కా బలము చూపక అసి 

స్ట. 

విక్క_ గమనసూచకము, 

ఈ మధ్యం బు జాచి యాన్నో 

టించి వక్కు_ చెదరక దిక్కులు పరి భ 

మించి... జాందడం, 8,89. 

చూ. పీక్కు_ బలము. 

9 చీ చా, 

ఎక్కు. వగు, 

“ఆక్కు_ పొడి రాల రోషంబు పిక్కు_ 

టిల ,)? 

పిక్కు-బలము చూపు 

పాటిపోనవు. 
=క సకన్ రు వాడి ఎ్మర్రటోపీ కనిపిం వే 

సరికి ఆశాడీగుం పు విక్కు_.బలం 

చు?షందిలిి పొ 

పిచ్చకుంచం 

కూలితవ్వు. 

మూవవాలుకొలత కాక 

తిక్కు.వగా ఉంటుంది కూలి 

జ 

కు 

బోహు్యు..వ కుంభా 

అకు రైతులు 

యుులాలళఉిి 

విచ్చపాటి కొ,మ్మన్న 

విజయ. 8.151. 

| పిచ్చశేరు 

థ్ కొలత బ త్రము, 

చాలి చాలనటబ్లుగా కొలిచి 

ఆపూాటకు ఆపూటకు ఇచ్చు, 

కూటికి. 

మహాపసాద 

పాండు, 4.147. 

ఇన్ని నాల్గ కివి యిన్నని 

హు న 

ఈ * పిచ్చ | 

తక్కు_వ, దొంగది అనే 

అర్థాలలో కొలతపవిహయం 

లోనే ఉవయోాగిసారు. 

“పిచ్చముంత, పిచ్చతవ్వ.. 

స లము, 

చూ. కొలతబ తెము, 
Po) 

౨, తోకాభిరామాయణ్ణం. 

“ఆని వారివారికికా దోచిన నగతొగాం 

“బిచ్చ పాటి? శచొప్పికొనుచు...?? 

గసుంటూ, ఉ త, 82, 

వొంగ శేరు, 

కాక్తీయా, 517. 

' పచ్చిక గూళ్లు 

విలలు తడి యినుకతో కాళు 
లా ళం 

వాల్లని కె లా, లో ఛా, ప ప 

క్. ఆన్న ఊన్న గా తెరడ్యూరు 

వచేనకాన "సహాూళఘు.  ఆందుమె 
ne) Oa 

ఆలోచ 

నలరు నం కేత మెరరతరనదొ;, 

చుస ఉన్న ఆవాలు, 

నా పిచ్చిక గూళ్లు నన్ను కట్టుకోనీ.? 
కామ 



నీ లు 

పిచ్చిపిచ్చి ఒష్షలు న SST ఊచ తత 

డెజి పనులు, జ క్యా వశే = తఉాడగాలా € 
pe ~~ న. 

“ఈ పియికిచ్ని చేష్త లన్ని నా దగర చన్ను జాము వమాలెసా 1 
లే n= (ese) క. 

పనికి రావు” జౌ చూ వీలు కిన ఊహాకుకుతే ము దొాడుణతు. 

క్షు య్ ల ల్ లా టే స్లో నో చూ కుచ్చువుచ్చి, వాపూలు, కొలు క స ౭౯ ఈ = అం వటి యం 

చత. 
తి తారా ee సా నష 

స Sees గయా వలుకొను, 
fr స 

జజి వేపూాలు ఛా a వ అట ము 2: పిట కరిగి మాశుపత నుం 
నూ మీచ్చిపిచి వెదషలు స aan 

ఓని, పో శ య్ 

. త్ గు 
[=] Cra జో, 
కుచ పల యు | 

ల మన లీ కృితును చంవడాసికి పానువ 
కో దటి వెంగలళవ . 

అవి బు చు తొడుగు “కుంనుకు ? 
““మెంగు జెమో పిచ్చి పులయ్య, కా లో ల్లో 

స్తా ఉఆదబుు,నివె =-డ కొద మం 
బెళకు దిని ఆటలు సాగుతున్నాయి.” జో 

(Ae) బె 

నో వకు ళ్ ఆనువమిుల ఈ వ ఆమో 
లీ 

పిచ్చిత ల్లి నించేవలుకుబడ్ , 
జనా 

ఆఅవాయకనరాలు, పిల్ల చిన్నడ్, “రాయి వాలు, 

జగ. 29. చాని కింత వెద ఆన్త, మెం 

పిచ్చుకగుంటుమీద భా గీరి 

వచ్చినట్లు 
he అప్స్ 

అంతట యోగ్యత లఅెనివాసి 

చె ఎంతటి భాగ్యమా వడు 

ప్రసన్నత మన్ని లూయంబు 

కన్గొనకా, వారక "నేడు వచ్చుట అకా 

రణం బచ్చుకగుంటుమోంద  భ్యాాగీరటి 

వచ్చినట్టు.”” రుక్యాం. LTS: 

పిచ్చుకమీద (బహ్మోాస్త్రం 

చిన్న మనికి ఉంతె వె 

[(వయత్న ముందుకు ? 
ఓల 

మలా చిన్న వాసిమె మద్ద 

గిందేవలుకుబడి, 

క్షమా. 2.60. 

2 CM ఆల్ యూ, కచ్చుకే మూడ త న; 

పిటతలలు పడు 
Es 
a Pa 1 
గుబ్బ క 

ఏకం ందజఆలి యదాప మికు విటతఅలు 
టీలు గు శా 

పడినడి,”? సాతి. ప్ర 429, 

పిటపించము అగు 
€- 

వచూావమంనద అగు. 

““ణెయ్జి లితండం బు పటు మంచము 

లయ్యొ, నలుగుల బా అయొ నిలంగు 

తెల,?? తపతీ. 1.89. 
౧ 

కొతుకుతంగు 
cE 

పాఠాత్ స ఘులున, 

6కక్పిచృుంర్ధు ము తటెినగతిం గహాలు పిట్ల 

విడుగ్గు.?? fer 



ఆజడవిల లను వీట అనడం ఇటీ. 
య ) 

పేనబడు 

“సూ కోక్ కొత్త. 

వల వాడుకలో 

తుంది, 

క్స్ ట్ల ను కొ ట్టు Sy చా ణు” 

బ్రత్నాది, 

పిడత తన్ని వేయు 
చచ్చివోవు. 

పిడతముఖం 

"తెలివి లేబలు 
మందమాతి, 

“ఆ విడకముఖం వాడికి అంత మంచి 

వి “ఇందుకో జి? 

పిడికిట నడగు 

నన్ను మె మున, 

“అరుదు విడికిట నడం గెడునడు 

ముల్, వా స్తీస సమానప్రయానములన్ .?? 

కళా. 1,124, 

"లేనివాడు, 

గం] ¢. 

కుడి కెకుగుం డెలు 

అధ రః 

కమాడికు వడి కనూగుం చెలు, 

చూసే భయం. 

నిసా 
౧ 

కష వాళ్ళను 

మనగ వాళ ను చూ చే 
ag) re) 

Ch U | 

అతు ౨ 898 పిరకీ_మీడు 
లు 

“పిడుగు వైచి చంపుం బిట్రపిడుగు.” పిడికెడు రూకలు 
బలాః కొంకోడబ్బు. 

పిట్ట మెతుకులు స చేతికి నచ్బ్చినన్ని రూకలు, 
ఇ సకల a 

"అల్పాహాః ఆను వివయంజ “ఆరో తోక యని పిడికెడు రూక 
ఉవయోగిసారు, లాడిం జల్లి యాతురుం డె మతి 

“వా డేం తింటాడు పీట మెతుకులు”? యముసన్ కుక. 2 25, 

శా, డణార పరులు సంచితో జేయి 
పిట్టలరాయడు "వట చేతికి వచ్చినన్ని రూక 

ఆడపిల్ల లకోనం తిరిగేహాడు, లిచ్చేవారు. అద్భృష్ట్రంకొద్షి 

వ్యభిచారి, అది కా స్త ఎక్కువో తక 

ఖా ఉండేది, ఎంచి యిచ్చుట 

తక్కువగా వరిగణింహబడుతూ 

ఉండేది, 

“వదిలా ము 

ముండిజాదము, 

“కవాడు ఒక్ వీడిజ+దం మనిషి, మనం 

చ్పుది తు కునిపిం చుకోడు,”’ బా 

రుడుగు చిల్ల నభం గిజా 

పిడుగు నడినట్లు,. 

““తిరంర్క జె సాత్యకియును దానిం, జేసే 

తన (సెం బికుగు చిటినభంగిన్ , 23 

హారి. తె.రిరి, 

పిడుగు వాతీన డొంక 

బాణా పాడయి పోయినది, 

ఊఆొంకతో పిడుగు వడినపహ్వడు 

అంతా కాలివోవును. 

““నాబలస్ఫూ ర్రిచేత ౦, చిడుగు పాలిన 

డొంక య పెం పడంగు.”” 

కళా, 5.69. 

పిడుగు వాతీనడెంక యగు 

వా డగు. 

త, 



పడ___ విన్న 

_.యీవు చనిను చోటు లన్నియు 

నా బలస్వ్పూ రి చేతల, విజడుగు పాజిన 

డొంక యొ సెం పడంగు,? 

కళా, 6.68. 

చూ విడుగు పాకిన 'సెంక. 

పిడుగు (వేసిన తలటొప్ని యా 
గునే ? 

8తోపవీ తలకు రతణయ కానీ 

అది మరీ చిన్న వానికి మా 

(త మే. వి కం వడిన హూకు 

ఠతోవీ్ ఆగుతుంజా * 

చిన్న వాటికై అరా న 
ఉపాయము "మెద్ద ఆవవను 

ఆదుకో గలడా? 

“కవి వార | వెడుణు 
అరి 

టొప్పి, యాగునే వి వేక 

హహ. 

పితు శత గుణం 

తండిక ౦కు కొడుకు నూరు 

రెటు హాచ్చు అనుట. 
he: 

(శని, క్స్ 100. 

(వేసిన దల 

చమన వలచ,?? 

హార. 1.166. 

పితోపరి యగు 

వె తో దేకము కలుగు. 
కాకీఈూా. 106. 

రుదహపిద 

ధ్వ్యన్యనుక రణము. 

“ఆంత జలచల పిదపిద మనుచు నడి 

చాలి శకం. 2.14౬. 

మూటా. లిl. 

త స wr 

జబుకద యగు, 

“పెను బల ంబుల కెచవుడ చె చిక్కు ని 

పదనుగొని మున్న వెన్నెల రోౌంమిం 

బడి.” ” రాభా. 4.103. 

పదద బం గు 

చెదరి బోవు, 

ఈక భాదరక పదరక పివపిద గాక” 

పండితా. (పథ. దీమా. పుట, 175. 

పిన్న చేతి దివ్వె 

జుం 

ణు రం ఇ యోగ మగుటుకు 

ర్చి లున్న చవమకళకు, 

-వేవమున. 59, 

9 2 (1 పిన్నటినవ్వు 

మందహహోన 

“పిన్న టినవుష. నున్చిడుచు.”) 
కకవౌోా. ౫.101 

పిన్నతనము కూల 
“కరాలు” ఏర్పడిన వజాలు 

ఇం లా కౌన్న వి. 

క్స్ పము కూల, క్ నాను 

“హాల అన్నవి 'రాయలనీవులో 

శ్రా వ్యవహారంలో ఉన్న 

వలుకుబల్లు, ఈ “కూలి కు 

నశించు గాక అనే 

ఆయినా “నీ యిల్లు బంగారం 

కానూ కాన్న జానిలో వలె 

పతిని ్రకోక్ మువుతుంది, 

“అయ్యో! నా చిన్న తేనమ 

పోడు గాను" ఆన్న ధోరణిలో 

ఏర్పడిన వలుకుబడి, 

ఆదం 
యా 



పిన్న పన్నా 

“ద పెండిచార లం జాజ్ నా పిన్నతనము, కురు చట యడుగు 

డదొరకబతావ్రున వ్యర్ధ ముగా 
fp 

ఐెవకు 

వ్యర్థ మనుట, 

“పుకు. బె వాల గొలి-చి కప్పిన (శీజేంక 

 శేకు కగుణ సాధించుట” 

గూల ”నింతటిలోే వట కోప మెత్తి, 

తలుపు బిగియించె మడు)? 

శుక. 2,181. 

పిన్ననవ్వు 

బఅంన వు ః 

కకక్షని చనెవెర్మూమునం చిన్ని నవ్వు దొలంఈ 

కం గంసారి నిక్ళంక, 5; పారి. న.86. 

పిన్నపా మున డైన పెద్ద దెబ్బ_ 

(అవన రము) 
ఆల్బ్పశ | తును నైనా గట్టి 

శాట్నె హీయయువలయు ననువట 
C౧ 

ఈ వ రకమా సార్ల 
PTI. 2 

నీంహాం నార. 6. 

చూ, చిన్నపాము నెసా -ఉెదకణతో 

చ్చు 

పసన మాం క 
నాయకుకు, నభావతి 

“కడు నాగరిక, స్పురణకొ దమ 

అ కరయం గాం శ్న్న మ యె 

యతం డుండున్ . హంసః ని, 207. 

ఇది చేజికీ రాయలనీవులో 

వాడుకలో ఉన్నది, మాతు. 

4 ౨9 వ 

ఆ ఈకారికి వన్న పెద్ద. రామన్న 

“కాలువ పిన్న చద్ది ముద 
on) 

అయినఘషు, 

పెనా "అవలు న్న పెద్ద 

పెద్ద వారు 

“పిన్న పెద్దల మర్యాద కురు గొనకలి]ి 

(శవ. 1.10. 

9 ని] లున్నాటలు 

చూ. విలాలలు, 

తాళ్ళ, సం. 6.50. 

పివ,ళబసా 
OMY ౨ 

లావాటివునిపి. , 

“ఆ పిప్పళ్లబసాగా జేం చేసాడు ఈ 
పనిళ్లి? వా, 

కుపి*ది చేయు 
వం 

పిప్పి చేయు. 

కిరోధినసేనలంర, బిప్పిర వే-సెదన్ 

చిులవుం చబెట్టుము నీవు ౫గడంగుమౌా 

జకన్ ,*? జెమి. 6.15”, 

పిపిలికామార్గములు 

అ ఖాళ్వత ములు, త ణి క 

కములు, 

-వీవులు ఒకడారి కడతాయి, 

కానీ వెనువెంటనే ఏ చిన్న 

అడ్డు వచ్చినా ్ఞజాదరి మరొక 

అ కట్టుకుంటాయి. 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట. 4]రి, 

చూ. బయలి దీపములు. 

పిమ్మిటి గొను 

భీతి గాను, 

66 బాణముల్. గలగల దిమిిటి నొనిఎి 

వర. రా. ఆయా. పు. న్తి[1. పం. 16, 

పిమ్మిటి నొందు 

కుంచించుకొని వేను. 



66కన్ను ను6 బిమ్మిటి నొంది 

పాండు, 2.190. 

మిరిచుటు చుటుకొను 
ee cs 

ఒక చుటు చుటుకొను, 
అ Se) 

“తననామ్ము తల నొక ్వ్మయణురగున నిడి 
(ap 

వీరిచుటు చుటుకొనినవలువతోకా,?? 
వూ ళా 

కళా, 4.98, 

మిరితియు 

దఐనుదిరు, 

ఈళహోదంతచి క్రొము3..."పిణికి చానౌెని 

కొటి పిరితిసి కోసి) 

వర. రా, యు, ఫు. లెని, పం. 18, 

పిరువీకు చేయు 

దఇనుదియుు. 

6... న శుంతయును బెదరించు చుం బిరు 

వ్ ప “సీయం... పళ రీ! కళా, 8.177. 

పిర్వీకుల బెటు 
అ 

శ్రాధించు, భయ మెట్టు. 

““అ'సహ్యృదర్శనములం ఐర్వీ కలం బు 

దు,ర్రాతుజా వీతదయునక్ .?” 
గ పాండు. 4.146. 

మిణిందికి నడుగు వెట్టు 

వెనుకడుగు వేయు. 

““ఆజిం వబిణిందికి నడుగు ఇెట్టకా ద 

నడచువారు,4” ఇఛార, శాంతి, లి.47 

పితికి కండ లేని 

నిర్భీకత కల, 

“క్పితెకికండ లేని బిరుదుముగలు.” 
(కభా. 2.60. 

పిజశీకిపంద 

చిటికి వాడు, 

2 26 

ies వాం 

మిణికిమందు చేయు 

అపి యిపీ చెప్పి భయవడు 

గా 

“కమా కంతా సత్యా గవాం సత్యా 

గవాం అంటున్న వాడు హీరా వచ్చే 

నరికి పకా లేకండా పోయాడు, ఎవ 

"లేం పిటీకిమందు పోళశారో 9:9 వా, 

మయి ఆవియు 

ఇనుదియు. 

“6కైకర ముగ రణము సేయం. బిటుతెవింయ 

క వె, భాకరనేనలు”? మి, బంతికే, 

 పిఖు తివుచు 

-వనుదియు, 

“కంచు పిలు తివక మణియును వెలి 

వక.” భాగ సృ 10 (వూ ర4క, 
పిలు దీయు 

చెనుదియు, 

““్షములనూలం దిగియించి దెల2౭దె 

విన్నెలం జొచ్చు, మిఅందీయ కే€ఠిలో 

నుఆఅుంక కరణి, మను, లె.తె1, 

ముకు సనన వచ్చునే ? 

జనుకకుూ వళ్ళ వచ్చునా! 

ర జక టని వెనుకకు 

వోగలనా ? వోవచ్చునా 2 

“అని మాటు తహ తానా ?___ 

ఇస్తా నని వెనక్కు_ తీసానా?” 
అని నకి వాడుక. 

“వగ కీ k= reer వర 

వుడం చెటు సన వచ్చుననే నాకు. 

బసు 6. a 

శబ్రావారం, 



-ఇనుకబడు - విజుదనవ (వెను 

“ఇనుతో నడువక వీలు సీక్కి నం 
కుమా. 8.94. 

పిలపిల మని వచ్చు 
గుంపులు గుంపులుగా వచ్చు. 

థ్వన్యనుకర ణము, 

కళక్పిలక్రుల నా జయధ్వజానిం చెద్ద "లెదు 

రని తాక రాకుం త్ో, యలిక-ద 

లాద 1% శంక. 1.412. 

పిలిచి పీట వెచు 
యె 

ఇార వించు, 

““నిటలాతువలన నప్తూడు, ఫఘటసంభవ 
ముఖ్యమునులు గని రెంతయు ము, 

చ్చటం విలిచి పీంట యిడి యము, త్క_టు 

కృపతో నగు కురమ గౌరవ 

మంతసన్ 4,’ 

పాండు, 1.207. 

6కఏపో మన అందరిలోనూ పద ౫చా 

అని పిలిచి పీట చేసే వా జెంతపని 
హక రం ఆశ 1. | వా, 

పిలి సే పలుకు 
అలానే 

నవ్బృదిణా నుండు, 

““ఆఊల్లో బంగారం పిలిచే పలుకు 

తుంది? స్త వా, 

కకవూాల్తి ంతరో పెద్దమ్మ పిలి సే పలుకు 
య ఉరి ళు 0 

తుంది.” వా, 

వేలుకు మార్చు 

వరిమూర్వ్చుు, నశింవ జేయు. 

కర్త సేను మాయయా గిటడంగిం చి, 

తండి "జీవకుల చిలుకు మార్ప్సి.?? 

భాగ సం. 10, పూర్వ. 1161, 

4౮02 

“నిను నిను ames జేసిన, దుహ్రైత్మునిం 

కొలుం.-వీలు 

బెల క మార్చి దురితము వీదపకొ, 

ఆము. లి.కిరి, 

రులుపించు 

రప్పించు, 

+= (పుజలును న టున్న భంగిన వచ్చి, 

యిధిపతిల బిలువించి .. వాహ్మూణుం 

డ్ట్టు అనిడమె లీ” 

పండితా, కుథ దికూ, పులు, 121, 

పిలుపిచ్చవిద్య 

మానము, 

విచ్చుగుంట్లు, వి వపవ్నోదులు 
Co 

చేయు గారడి. యింద 

జాలము.  ఆఅందుె వచ్చిన 
= men 

కలుకుఖుడి , 

““పిలుపిచ్చవిద్యలు పీ ౬కవన్ని యలును,?* 

బమాంటు, 8.48. 

కులుపు గలుగు 

సంబంధ బాంధ వ్య ము లుండు, 

"రాకవోకలు సాగసనుండు. 

"వంక కేళి. 22, 

పిలువని పేరంటము 

అనవనరజోక్యము, 

“విలువని -పేరంలు మలవు మె 

నవ్వ 6-గాం బం తెం-ది,?? 

రంల 5.586, 

“వి లంవనిపీరంటము చెప్పని ఒక్క 

వాద్దులి వా, 

చూ. పిలువనిెపేరటము, 

నిందలు 

: ములువని పేరటము 
(“ఏ శకికి వచ్చె నమ్ము తాం విలువని "పేర 

కిజయ. 1.75. 

యా, పిలుణని “పేర ం టమ. 

టుంజబు,?? 



ఠి F చ్ నాష్ 

పిల్ల పల్ల 403 = వ 

కొల కాకి రులహిల ఆ ల 
న. ధా రా 

చిన్న వాడు. అనుభవము లేని రాబోయ అనేకత రాలు, 

నార తరతరాలు ఆనుట. 

కళ్లి పిల్లకాకి రమెటుంగునే వింటిజాబ్బ ,"? ““ఆవమతిం బిత్వయ్ను లగుభూ, భవుల 
9 గీర. 83. -ఐదకి పిలవిలతరేము దునిమి...?” 

శ కట్లై పిల కాకికి ఏం “తెలుసు నా ఊండేలు ఆము. ౩.41. 

బ్బ సాం. ఉహ్రానినకదళీతరులకా; రా చేలా 
జా ఒట్టి పిల కాకి. వాడి కేం పీలపిలతరముకా దరముక +?’ 

తెలుసు ఇందులో సాధభక బాథ కాలు? తారా. 95.82. 
ఆ కకఆ్యరటులు పిల పిలతర మొనను 

9 | మ జ్ ™ బఎల్హి కొల్వి సామ్య ము హాం ర్స నేక? 

చిన్న కాలువ, పిల్లపిల్ల వ హర అనే ల 
(7 

ళ్ 6 య హ్ అడుగడ్తునకుం జూప్పడు ల చిన్నతనపు ల. 
కాల్వలు.) 

ఓ ఠి ఆర్య 

అక్ష. 2.75. “నీ దంతా పిల్లపిల వ్యవహారంగా 
డఊందడి."? మ్మో 

పిల్లచెజ కీనినకై వడి o 
a) నొ ణి రుల మెజములు 
తామరతంవరవంటిది. వ్ 

“ఇట్లు పిల్ల చెలి కీనినక వడిం బు త్త పిల్లీ & గలు, హా. 

పౌత్ర వర్లనమున నొప్పుల, నా ““ఆఅంతంత నిలుచుచు నార్పుచుం 

రా భాం స్క. 10. (ఈ) 276... గుప్పింగంతులు వెచుచు గతికి నిల్చు 
కిల జెల చును, సనక నెదడ నార్పుచుల€ బెడ బొబ్బ 

లం య లిశుచ్చు వడిం బిల్ల మొజకముల వెచుచు.ి? 

జంళఓటవదం, బస. 5,140. 

పాండవో. 47. .ట్రైడిదంపుటరిగలు బిరబిరం దిప్పుచు, 
కుల దురులు వడిం బిల పొజఆఅములం వ-చువాదుటి 

య శ కళా. 8.42. 
పిల్ల దురుల| వాటి, 

క్రీడా. వు. 46. దిఐనే లగాట్లు = 

క్ు నిచ్చు అనడం ఈతి వీ మలో 
గా 
క నస నిచ్చు చెండి చేయు, | వాడుక , 

ఫి యం 1 

“వాని నిచ్చి పిల నిచ్చినారు* వా. | పిలాటలు 

పిల పావ విల చేవలు, 
న. ' వ్ యం: 

జఆజంటనవనం,. DE ప్ల్లాటలు నా దగ్గిర సాళభు.,?? 

హాండవో. 47. ణా 



ఒట్రవొంగ 

పస యిందు లేకపోతే 

“వాడు వ్ట్లలా నడు స్తాడు. ఎప్పు బ్ డ్్ససా 

డో ఎప్పుడు పోతాడో య చా, 

పిల్సిశీలము 
కవటపు నడవడి 

వంచతంఎ(తంలోసి కథయమై 

వచ్చిన వలుకుబడి కా 

వచ్చును, ఒక పిల్లి తాను 

మాంసాశనం మాని వేసితి 

ల గ్ర 

నని తవను స్సు చేనుకెంటూ -ళ్ష 

ఉన్నట్లు నటిస్తుంది న వదో 

ఒక యిరవు ఎవరిది అన్న 

తగాదావై వచ్చిన రెండు 

వతులను -ఈపిల్లి నీలం నటి 

స్తూనే గచాలున వటం చేసు, 

కొంటుంది. 

“కీల మళిలంబు నిది పిలి శీలమనుచులి 

పాండు. 8.86. 
చూ, రు దాక్సపిల్లి 

మిల లను మౌర్చినట్టు, 
య a) 

బూ తిగా (వధానము జాని 

డానిని [నధానముగా చేసి, 

చెప్పువల్లు ఆవ యోాగిస్వారు, 

““దాని "కేంళి నాలుగు డబ్బులు ఎలాగా 

వచ్చాయి, పిల్లీ సమ ర్త ఆయిం దంెకే 

డేలు భుకక్న చుట్టుతుంది, 33 నాలను వొ, 

, “కని మసంగిన మొరి వినికి 

వ 'ఆఊావనాతాలు, 
థి 

నివ) రారాజనవము లనుట, 

“పిలి శాపాలకు డాట్లు తెగ తాంయయాళ్లిి 

ప. వలి కా పాలతో ఏమి 

త నెతే ఏడా నా చెయి 

షణము 
చెప్పిన బే చెవ్వూట. 
చర్విత చర్యణము లాంటిది, 

పిండిని మదీ వినుట వ్య్వర్గ్షము 

అనుట 'యేర్పడినది, 

.“పొద్దున్నుంచీ. సాయంతంవరకూ పిష్ట్ర 

ఎ)? వా, 

లీ 

చహలాం తప్పి తే క్రొ తేగా చెప్పిన 

ఆఅంళం ఒక్కటి "లేదు, 99 కామె 

పిస6తు 
0 

అతిశయించు 

““వదలనితీ[వ వేగమున వాయువు దాం 

విస కె త్రినన్ ౨” రుక్కాం. 4, 1:0. 

సికి పిండలివండు చేయు 

కవికి పిండివంటు జేయు, 

విందలి 

, వండు వేసిన చందంబునలి 

ఈ. వారి, 4.229, 

పిసినారి 

పిసినిగొట్టు. 

చూ. పిసినిగొట్టు. 

fe సనిగొటు 
డం 

లోభి, 

“వాడు ఒట్టి పినినిగొట్టు. దానధ ర్మా 

లేం చేసాడు? న] a 

చూ. వీవీ నూరి, 



a ఆ న్న్న మయిన ఆఅు్హాయము. 

కొత్త, 187, 

పీకమిద కూర్చొను 

ఇసావా చసావా అని సిర్బం 

ధించు,. 

కొత, 18, 

పీకవన్ని యలు 

అసిర వేవభా పాదులు, 
ణి 

““పలుపిచ్చవిద్యలు వీ (కవన్ని యలును, 

జబిలుచదనంబులూ (పేలడములు ,? ? 

పాండు, రి.4క8ి. 

కక కాకాోన పెట్టు 

ఏడెవించు, 

కొత, 79, 

(కౌ త, తెలి, 

అత నన్ను ప్ కక తెంటున్నాశు.? 

చా 

క్ు 
౨రకలొా థు 

అన వనర మున తగసలాటము. 
I 

“దర ఈ వీకులా టతుంజూె నా 

కం తూకు లు 31 హా 

ద్ Re: బాద నార్ల 

ద) దం 

సర స ప 

రుడు, 

“క నా ఇష్టద ముల్ రీంకుపిం కాడుటు 

"నెంగిలి యయొ్యొ 0 

CRE 

ప పట్టక 

అంద త అంకం న సామా. 

క్స్ అ నం 
రుడు sete 

జౌ 

ర తహ. దేరు, 

ఈఈ సాండువడి యును బొణ నీదు పె6టు 
cr 3 ఎల్ల 
భు, చూప్తుల"సె యేమ్సుం (మజ 

ని కష_నూకరంబు.33 మును, 4.69. 

“*వెంరు వెటిన మాను చ్రైలనిల ౨ 
es ౧ ౧౧ 

మను. 4.156. 

ది Rr 
అర. ముక ర 

an 
అని కర అని OF 

నావరము కఠలి?ంచుకొను. 
యు 

అదం కటాగిరిమోూనము......మింయలటు చెటు 
తు 

కొన్న జాయ "జ ండికొడుకకు 9) 
LE 

జూ లే ఇ నం. 3.25+. 
లగి 

షొ థె “= రం టుంది ట్ “జండు ండు తయన 
అం గయా 

కా న ఖై 
ఎంతా సిన వెం నాండికి పిలు 

న న 

యు కూల కలా శారా Leer 
fs pane mrs CM 

es చై వోవు. 

కులుకు ది ఇండ ఆగంవాయుఐటె 
ag) 

* అపై వ్ర కూ ని me చం కన) 
గ 0౧ 

తెడ సె? కుక ప, "టె, 

నుం 2 
అనో వీల్ నో ef 

“er 

సా సశ 
శ్ 

పూ“ నస" చి విదం ఛా గ ఆంటి 
ae) భట్ట 

వశం “పెలూ.33.?? బొ 
డై 

కి లాం లా 
రర ce Oo 

జక ~ ‘ ఆల్ క ఇందుకు పూకు వాన ర 
వై లు 

షు = శవ తార ద re 

ER om ల . oo. ny వ న 



a 
క్క పిత 

నందర్భంలో ఉవయోగించే 

హలుకుబడి. 

“ఒకరు __అవూ అవూ్నూ! 

బా తోడికోడలి కొడుకును 

వోలెనులు వట్టుకొ ని పోయా 

రట, 
మరొకరు...పో తే 

3 

యంది, 

పీడ టో 

ఇత్యాదులు ఎన్నైనా ల. 

హాం చుకో వచ్చు. 

చూ, 

చూ. పీడ వదలింది, 

పీడ వదలింది 
చ దయినా వోయినవు్రడు 

నహమేం 
లు 

అన్నట్లు 
పశ వ్ర పీడ 
రిస్తుంది 2) 

పీడ విడిచి విగాది పటినటు 
0౮ లా 

చిన్ననంకటము వోయి చెద్ద 

నంకటము తగులుకొన్న ట్లు. 
C౧ 

“పీమి సేయుదుం గటకటా 1 

నిలు, డేచ నిలు వెల్లి వని జేతు చుల్ల 

నిపుడు గన్లొ నంగ వీడ విడచి ఏవిగాది 

పటి నట్టు అయ్యె నిం "కచ్చోటి కరు” 
sre) (Ae) 

వలయు,” రన్క.,. 4.84. 

పీడ విజగడ అయింది 

చూ, 

అనువవాటు. 

ఎవరిని చెడి 

Ch 

వదిలింది. 

కీతనడక 

ఆడ్డుగా నడుచు నడక, 

న్మకవుగ తి కా దనుట, 

క్ బలంగ అసస, ' 

408 వీనుం___ వీను 

కీనుంగుపెంట జేయు 

బపు నమరంరటదె ది. శతు; 

“పావని మాగభ్క,సేనం వీనుంగుపెంటల 
జేసీ చెలం క్ భార, ఫ్ష్ము, 2,214, 

పీనుంగు పోవు 

పీనుగు వెళ్లు. 

రెంటిలో ఎవరో ఒకరు చని 

పోవు, 
వాడుకలో ఇది పీనుణు వెళు” 

అన్నరూపంలోనే కనబడు 
తుంది. 

కానీ. 7,189. 

చూ. పీనుగు వెళు, 

కీనుగుతోడి జాగరము 

చేదు లాభమే 

యించు 

t 

వీడ పోయింది, 

ఛవజాగరణము, 

నిష యోజన మనుట, 
“కుద లేదు పీనుంగుతోడి జూగరము, 
బోయబాంకలు బొంకి 

లేక,'? 

పో య దో 

ఇార, వాది, ద్వి. 9,165. 

చూ, శవజాూగరణాము, 

కీనుగుమీద కంచము వెటి 

కుడుచు న 
నికాసికి పాల్పడు. 

కడుపు కక్కు_ ర్హివా డనుట, 

“కడలి పీనుంగుమోియదం గం చంబు 

నెట్టి, కుడువంగా జూచు కక్కూ_ ర్తి 

వాండులి? వారి, ద్వి. 2. 451]. 

పీనుగు వెళు 
; ౧౧ 

చసిపోను. 
“ఈ వోజు మనవీధిలో పీనుగు వళి ది, 

ఆది ఎతేదాకా యింక భోజనా 

లుండవు.” వొ 

చా, మీ నుగు బోవు, 



పుంఖా--- పుండు 409 పుండు... పుక్కి- 

సృంభానుపుంఖంజబులు 

గుంపులు గుంపులుగా, 

ఒక చానిమోద ఒకటిగా, 

“రామరావణ'బాణపరంసపరలరీతిని బుం 

బూనుఫుంఖుంబులు6 దండోపతండం ' 

బులు లతమోపలతలుంి) 

సాంస, లీ.29. 

పుంఖానుపుంఖముగా 

ఒకదాని వెనుక నొకటిగా, 

.. , ఎడ అజెజువి బేక, 

కమా. 12.152. 

పుంగు డగు 

వంచితు డగ, 

““వూపసంసారము నమ్మి ప్రుంగు। డె 

యిన్నాళ్లీ దాయక.) 

తాళ్ల, సం. 9.42, 

పుంజాలదండ పెట్టు 

మెడకు చెండు చేతులను 

అనగా దండవ లె చుట్టిన 

నూలు, 

““బంణడుసకి “మెడం బుంజూాల దండ ' 

తుం, ?? పాండు. 8.62. | 
A) | 

పుంజుకొాను 

తేరుకొను, 
“ఓ... ప్రుంజికొని వెడలి నిడుద లె. 
యుండు కజఅకుగిలు నాసాకేళంబులును 

విండు మజల పుంజికొనినాండు.ి” 

కవిక, ఆ. ని. 

పుండు పుట్టు 

“వాడి కీమభ్య ఏదో పుండు వుట్రింది. 

' నాకలత 

“లల 
ఇన. 

' శక సుబ్బ న్నావథాన్లు 

ఏ మంచిప చేసాం ఆన్నా అదం 
అణాల రక 

వసున్నాడుంలి చా, 
na) 

పుండు మాగుడు గాగ జేయు 

పుండు మూగ కొట్టు, బాగా 

కొొటు. 
ర 

66 __ఇళటావళిం బుండు మాంగుడు 
గాంగ  సనేనిరి భూరివిరధనురరుల్ ఎ” 

కమా. 11.250. 

పుండువంటి చలి 

ఎముకలు కణబుచుచలి, 

రీత మెనచలి, 

కంర 

వివ 

పాండు వోలినచలికతమున, 

నొండి రిలలోేని లోక 

చంద, 

_ఈళష్పాని మింతుండును గాక వనీయించుం 

' సత్తుక, 
| చలిని? 

““ప్రృుండువంటి చలినీట నుండి. 
బున | 

వేసుకొని |వేలాడు-పుంజము ' 

బంళీకినీరను బుండువంటణి 

పాండు. 9,258, 

"చవి, 6.28. 

పుక్కి_టితమ్ములం బుమియు 

(హౌద్దు 
(పాతఃకాలము, 

““ప్రుక్కి_టితేమ్ములం బుమియు(పొాద్దును 

' గాదొ కదమ్మ.? (ప్రభా 5.65, 
a ష్ 
' పుక్కిట పట్టు 

ఆపోశన వటు, 
e3 

నర్వమూ ఆక ళం చుకొన్నా 

డనువట్ల ఉవయోగిం జ 

వలుకుబడే, 

వేదాలూ 
హా 3 జో శీ జ్ 2 టొ జా సా9లూ అన్నీ పుక్కిట పట్టిన 

మహాపండితుడు) వొ, 
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వృధా కాలమేేవ మగు, 

కళగా కరష్క_న (శీతిరు వేంకటపతి -గానక 

జ్ర క జిప్రు రాణ మయి బోయె 

గాలము,” తాళ, చం. ర.45, 

పుక్కి_టెపురాణము 

భలోకాభిరామాయణ ము. 

“వకుళ ము రాగిల్లంగం (బస్క వకులం 

గలగల ముఖ్లాసవం 

కు ని టుని విని యోక, న్యక యిది 

ఫుక్కిటిపురాణ మయి తోంచెం 

జూవివా లే రామాభ్యు, 

“చక్కి టిపురాణములం (బొడు పుచ్చు! 

చదివి చెప్పం రామలిం. 

పుచ్చకాయకు జేవ దెచ్చు 
సిస్పార మగుడానిని గొప్పగా 

చెప్తూ. 

66 పకటిం చి పుచ్చకాయకు 6 జేవం 

చెచ్చుచుం గీ ర్రించెదవు వంద్శికియం | 

జెలంగెలి? జారి. 1.152. 

పుచ్చహపూవువంటి వెన్నెల 

i 

| 

నతండు, చాలునె పురాణములు విప్పి 

{ 

వండు వెన్నెల 3 
| 
| 

| 
పుచ్చలు వో దున్ను 

బుడ మార్పు, నర్వనాశన 

మొనర్వ్రు, 

““ఆలుక న్లోటకథ ట్రికా ఖుర పుటిహాల్యన్ 

ఖురాసాని ప్రుచ్చలు వో దున్ని...” 

| ఆము. 1.42, 

పుచ్చిన వకై్య్రైాన ఈయ డు 

ఆతొతోధి యనుట, 

65, ,, ...ఫుచ్చుచు నతనికిం బుచ్చిన 

వీయ నొక్క : 

సియక యుండు నుపాూాయ వక్కె_న, 

ముకటి.”? ఏలామా, 2.181, 

పురా 
తీసివేయు, తొలగించు, 

“నీ మనముకోకము సర్వము. బుచ్చి 

"వ ౩చెదన్ లి కళా, 3.53, 

పుచ్చ పూయు 

బాగ ఆరెక్కు.. తల తిరుగు. 

““ఆయనమా(త మెందుకు సమ్ముతిం 

పండు *ి పుచ్చె వూసినదా యేమి ౪%? 

ఆన నారద, 40. 

' వుటపుట నగు 

ధ్వన్యనుక రణము, 

““పృుటుప్రుటు చె యున్న చిన్న బొజ్జ 

కదలలణన్ ఎ) పాండు. 2, తిక 

'పుట మెక్కు._ 
వన్నె యక్కు., 

పుటము వేయబడి వన్నె 

తేరు, 

బంగారు పుటము చెట్టుకొెద్ద్ 

అందులోని మలినమూూ వెండీ 

మెొొందలబయిన లుతర తోనా 

ములూ తొలగవపోయి వన్నె 

"చేరుతూ ఉంటుంది, దాసివై 

వచ్చున వలుకుబడ్, 

| “వీరా గగణ్య కోటీరర త్న ంబుల్మూ 

పుట మెక్కి వన్న యా ప్ర చును 

మెలజూాయ.?? జమి 4.28, 

| “పాలంతుల కాంకలే పుట మెక్కు 

మనసు.” తాళ్ల, సం. 11.40. 

పుట మెగయు 

విజ్భంభి౨ చు, 



ఎగసరుటను పుట  మెగయుట 

9౯ రారా 

“కవడి గొని మననీజబాయువు వినసరంగ, 

పాడ వగునణుకలు పుట మెగ ెసెలి 

తాళ్ళ, సం, 8.19. 

ఎగిరివడు. 

క త్తాిదవాసకేశంబున నుడు కుడిచి వెలు 

పటికిం పటు మెగయుచు?? 

పాండు. 8.150. 

“బంతి వుట మెగిరినట్లు వా డెగిరిపడు 
తున్నాడు,?? "రెం 

పుట్టచెండులు 

రురు, 

తాళ్ళ, నం. 10.172. 

పుట్టని శిశువులకు "పేరు సెట్లు 

వమా కాక ముంచే నత్ఫలి 

తము నూహిోం-చు. 

“నన్ను 6 బాలియింప నెం-బచినా. డన్ను 

మిన్న, దాశరథి దా శరధి 

దడవుకొనుచు * అము పుటని 

చాంటు 6 

న్సిగు వరయండు లి” 

రామక థా. యాద్ద. వూ. 4ఓ.తిలెరె. 

జ 

ప. 

6ఆళఊయుుధంబులు వేని హాంకారములు 

రోని, (మొక్కు వారును బుట్టు "లక్కు 

వారు. వరా, సి.5, 

పుబ్దింటిరూశి నెజపు 
పుట్టింటి సాంగ్యము జరపు. 

““తదవరోభ మగ పడ్డ బుట్రింటిరూథి 

నెజ పులి ఆము, 4.267, 

విడదల , 
నో య్ 

కోటు బనుచుం, బేరు వక్లుడుబార మ 

చద అల బు పుట్టి పుణ్య మెటుంగనటి నెమ్మేనికిం 

ex 

౧ 

ముంగకు వన్నిఫ "రం టికల్స 

కము - ఇప అందు బాటులో 

నుండి కోరికలు లతొర్న గల 
నటు! 

వనుటకు వాడువూటలు, 

“దాది బా వ్రుటోినింటి కలుకము,”” డ్ car see లక 

బన, 5.188. 

se) na!) 

నానము. 

ఆ విజి కరణాం,కెడి పుల్ నయిల్లు 

నిధుల కెలం దలంపన్ ఎ” 

7 కళా. 2.124. 
సివానఫ్టైానము, అటవట్టు. 

క6ళోాారి సంపదల కల యాట న్ లవి? 

పండితా, పథ. పురా. పుటు, 277, 

“ఇందుల చెటిపడియ లూహింప, 

నిరతం కీ రాంబునిథి పుట్టని ండ్డు.?? 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. ఫుట, 241. 

బసపునలు భుటించె మిసిమి బెళుకంల” 

వాంసం పిం/5, 

పుట్ట బుద్ధి యొజుగుట మొదలు... 

చిన్న తనంనుంచీ ఆనుట. 

వాడుకలో__పుటి బుడి 
లు థి 

యెరి%నది వందలు, సట 

బుద్ది యొరిగినవృటినుం చీ 
యిత్నాది రూపాలనో కాన 

కు మంతం 
Maen = 
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“జనప! ఏను మొకటి చెప్పుదు నెన , 

యంగ మన పుటి బుడి యెొజుంగుట 
లు 

మొద లి, వ్వనము నివాసం బెనది, 

మనవారికి నింత చోటు మంచిడి 
యస" సే లా? వాదివం, 

“ఫృటి బుది యెటిగినప్పటినుంచీ నేను 
కు 

ఈ ఊళ్లోనే ఉన్నాను.” వా. 

పుట్టి మునుగు 

(పాణంమోాదికి వచ్చు, నష్ట 

మగు, 

ఇక్కడ పుటి ఆంెకు పడవ 

బల్ల కట్టు వంటిది, 

పుటి మునిగిం దని ఆంత ఆఅంగలా 
cn) 

రృడం 2%) మె 

పుట్టుగతులు అకుండ' బోవు 

కాలా పాపము చుట్టుకొను 

ననుట, 

కొత్త, 4.81. 

అట ళీ 

పుట్టు 
జాత్యేంధుడు, 

పుట్టుపూర్వ ములు 

చూ, పుట్టువూర్యో తరాలు, 

పుట్టు పొడవు లేక 

రూవనామ్మ్శ కియలు తేకుండ. 

““ఆఉమరులు తత్స తాపానలాహ తి 

గి సు కాగి, పోయిరి తమపుట్టు పాడవు. 

లేకి? కుమా. 11.108, 

పుట్టు బొడవు కానరాకుండ 

నిచ్నేవంగా, రూపు కానరా 

కుండా, 

మున తుద నటు, మమమ వాల యయ. నాజాండాతన తానకము నాకా వరత జనానా. క దవత దడాల దశా జాజర రారారా యాం వనానాననానతాతకనాయునా జాన పాతాల. మయా యయా అయం రానాలా దాటాయా ద తాడ దాదా లానాపనాానాతు నాలా దా దాదాప. Cras: et 3 we 

mmr అ రా 

“పుట్టు 6 బొడ వందు -గానకుండక.'? 

కుమా. 12,82, 

పుట్టు బొడవు లేక 

పూర్తిగా, రూపు "లేకుండా, 

““ఆమరులు తత్ప౦9) తాపానలాహాతిం 

పోయిరి తమ పుట్టుం బాడవు 

కుమా. 11.108, 

భూ, పుట్టు పాదవు లేక, 

(ాగి, 

లేక?’ 

పుట్టుభోగి 
జన్మతః భోగ శాలి, ఆగర్భ 

[శీమంతుడు., 

దినికి వ్యతిరేకం “పుట్టువేద. ” 
“పుట్టక పుట్టిన పుట్టుభోేగికిని,5? 

గా. హరి. ద్వెతీ. పం కి, 1855, 
““సారలు పె శ్రుడు పుట్టు భోగులు 

మిరు.” ద్విప, మధు, ర్, 

పుట్టువడుగు 

ఘాోటక(బహ్మచారి, 

“పట్టణమున నుండుపుటువడుగు.?? 

పాండు. 4.195, 

పుట్టువెటి 
జన్మతః ఉన్నతుడు, 

“మతె(భ మౌ రు౭డొ ముద వ తాలం 

డొ పుట్టుచెబ్రియా...?? కళా, 6.22, 

పు బెడు దిగులు 

ఎక్కువ దొగులు, 

“ఎదిగినపిలను ఎదాన వేసుకొని ఆము 

పు క్రైడుదిగులుతో శ్రా పడుతూ 

ఊ ంది,?? లె, 

పు బైడు దుఃఖం 

ఎక్కువ దుఃఖం, 

“ఊన్న ఒకు కూతురూ విథవరా లయి 
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పోయిం దని ఆవిడ పుకుడుదుఃఖంతో 
మంచం పటిందిలంి ష్ట్ర వా, 

జం 

పుట్రైడు స్రు 

ఎక్కువ నీరు, పు క్రై డు- 

ఎక్కువ. 

““కనంటుం బుమెొండు నీరు -గాఆంగ 
లా ౬ 

"నేడ్వ నీ కేమి వల "సి క్షి” 

బస, లీ.7తి,. 

చూ, పుక్టుడు దిగులు, పుక్తైడు దుఃఖం. 

పుఠము వేయు 

నకింవ చేయు, 

ఒక తెటు, 
స) 

“ఇలా వాగా వంట క్రుతం వేస్తాను, 

జూ త్తం? మః 

పుడకలు విజుచు 

వనికి విఘ్న ము చేయు. 

“ఆని చెలి పుడకలం విజిచినల గనుల 

గౌని యది (కొ త్తగుమ్మ కావున...) 

శుక, 1.5రి2, 

చూ. పుల్లవిఖుపు మాటలు, పుల్లగుట్టు 
వం య 

మాటలు, 

పుడికికొని పోవు 
వెదకి తీసికొని పోవు, ఆవహా 

పుణ్యభూములు (తొక్కు రించు. 

పుణుకు- వెదకు అని కన్నడం, 

పుడుకు పుణుకు రాయల 

వీవులతో ఎక్కు-వ వాడుక, 

“ర సభఘటిక్క యొరు లెలుంగక యుండ 

నొయ్యన పుడికి, కొని పోయి? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, +79. 
““సికోసం పుడికి పుడికీ ఇవా అలయింగి,”? 

CR 

హం 

' నోటో పురుగులు పడతాయి.” 
ళం 

_పుణ్యపావములు దలపక 

 కోతనయుండు లేమి 

గడుపు కారా భూ ము 

(దొక్కు_..=?? 

అస పదికి. పుచ్చుకొను 

డాని నంతటిన్ స్వాధీనము 

క చందమామ వెలుగులు కొను 

రంతయుం బుడికి పుచ్చుకొనం బోలు 

జాూమూ.?? విజయ, 

క ఎసుబముజంబు అవా6దడు మృగ రాజ 

మధ్య ంబు, పుడికి పుచ్చుకొను సన్న 

జుమువాంలడుల) విజయ, 

పుణ్యం వావం 

అందులోని న్యా యా న్యా 

యాలు, 

““ఆజబిడకూ వమరిదికీ సంబంధం ఉం దని 

 ఊ రంతా అనుకుంటారు, పుణ్యం 

పాపం భగవంతుడి కెరుక.” వా, 

' “వాడికి ప్రణం పాపం తెలీదు, ఆ 

ఆమాయకుణి ఏ మయినా అంతే నీ 

Ch” 

పుణ్య పావవిచతుణ "లెక 

“కార్యము లెల్ల క్క బో మొతి పుణ్య 

పాపము, లేమియుం దలంపక సనుఖించు 

చెడ వారలకున్ ౨” 

కా. మౌ, 2.22, 

పుణ్య కే త్రములు తిరుగు, 

బరి తాపముతో., 
లాయత,మతెంల 

వాంచ. 1.152, 

పుణ్యమా ? పురుమార్థమా 7 

66 _ _వ్రీరంబును స్వార్తంబును...బుణ్యం 
య థి 

బును బుతుపారంబును నయొరటలి 

ళ్ వాండదం, 1.80. 
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Sl సరా నా బుభుఈూవు 

సిన బ్రావ్మా ణార్జమా ! £5 "తె. నా. 

క ఇవామా పరమా 2 

పుణ్య మాయిరి 

- = = పుణ్యం ఉంటుంది, 

కొత. 12, 

పుణ్యము కట్టుకొను 

వ ఇనా మేలు చేసి ఆ 
రా 

పుణ్యమును పాందుము అని 

చెప్పూటులో ఉవయోాగించే 

మాటు, 

“రసాయం కాసా వన్ పుణ్యం 

కట్టుకో తవ్ !53 వా, 

పుణ్యమున బొమ్ము 
పుణ్నాము కల్టుకొ ము. 

నర మార్లంబుం జూపి ముగ్యామున6 

జామ్ముు.”) ను. 2,59. 

“ర్మ సాయం కాసా చేసీ పుణ్యాన 

బశ నాయనా 1) వా, 

* మ్రం ఓ 4 చూ పుణ్యము కటు కొను 

పుణ్యము పురుషార్థము అగు 

ఇపావర సాధక మగు, 

“ఇట్లు లాేక్రో తరగుణోే తరుం డగు 

నా (వధానేఖరుండు "పరమ ప్రురువు 

పరికర చరి|త్రంబున కధీళశ్వురుం డగుట 

పు_త్త_పుయి 
కల చేత. గేలికిం, బుతపుత వోవుచున్న 

నృపపుంగవుచి త్త మెటింగి... 99 

వక, 4.221, 

““పృుత ప్రత వోవ భాగవత వూతక థారస 

నూతురంబుపె?” భాగ. ఆం 2 

పుత్తడిబొమ్మ 

జబుంగారుబజొాము, 

ఆంద మైన దనుట, 

(పు ) త్రడిబామ్మా పూర్లమ్మా. 99 

గురజాడ, 

పుతహత్య కట్టుకొను 

పు[తుని చంపిన పావమును 

“ఆతని జం పుకొంటి న గట్టు 

కొంటి వుత్రవాత్య.”? కా, మా, 2.75, 

పుతి యెనను బుతకుం డె 
\=2/ షా eo దా 

నము దాన 

ఇది నేటికీ ఈ రూవంలో 

వినవ స్తుంది, 

““ఆప్రుతే కుండ నగునాకుం బుతి యొ 
లో (మ ద... 

నను బుత కుం డెనను చాను 
we! ఈమ 

వను. 5,157. 

చూ. కొడం క నా కూతు ర నా... 

పునర్జార జ యర 

తిరిగ చాన మిచ్చు. 

“డదు ముక జన మేజరమునశు విడ్చె 

నగ, హోర మింతటినుం డి స న; 

' ఉారిని న బోయి బే,- 

బన. 7.187. 

' పుయిలోట దక్కు 

తీరంబును "ge ne Ms 

బోహుసార్థ ంబును * నయ్య,?? 

పాండు. 1.80. 

పుతపుత వోవు 
బాంగప, 

ధ్వన్వనుక రణము. 

“అతులిత భావగర్భితము లైనన్ఫుదూ భయము తీరు. 



కళజ్రంిలాోలు దక్కి రాజకందీణ శా బీనిషపోనికు , శృంకలం చ్చి పెక 

వుండు.” శకం. ఏ.19. దము చాలు6 బుకాజము గట్టి "పట్టు. వో 

క సాసందో. 
పరపుర పాకు 
ప రా పురాణము విప్పు 

విచారవడు, స్త పాతకధ చెవూటకు [వయ 
ధ్వన్యనుకర ఇము. 

కళళ 1 వ్ కంచు, 
గఖులా రా (పకార ఆ6బునం బుటు 

రామలిం. 586. 
పాక్శపతీకాశం బైనక రుణర సంబునం మ చ్చ 

బుకప్రురం బాకా దరు. ' పురిక్ ? 
నెష. 1.108. ఎక్కు వగు, 

పురమాయించు తాకు పురి యెక్కీ_ాంచుట వై 

పురికొలుు. వచ్చెనవలుకుబడి. 

క్రొ త 8} మాంణు, Slr 

చి C జ ఇ స్ట 

పురము చేయు _ వురికొ"ల్బు 
ల రో 

విడిది యెర్ప్సలుచు. (బోత్సహీంచు. 
త్తి ““సెన్య ంబులన్ బురికొల్పన్ ౨” 

ళ “శీ ర చఇెజణలు వట్టి తెచ్చి...మ పర్వతం జెమి. 5.11. 

బునం బురంబు చేసి కావలి వెటుకొని , న్ 

యుం డె వ పురుగు తొలుచు 

ఉఊ. వారి. 1.84. ' ఏవో ఒకటి ముననులో మెర 

పురశ్చారణ మెర లాడు, 
మం| తాన్ని జపించడం, ' “వాడి తలలో ఏవో ఫురుగు తొలిచింది. 
పండితా. (పథ. దిమయో, పుట. 28. | వెళ్ళి పోయాడు! వా. 

అయ 

పురాణదంపతులు పురుడు వెడలు 

ఆదిదంవతులు, పా ర్వ తి (వనవ మగు, 

వర మేశ్వరులు పురుడు వచ్చునది అని నేటికీ 

జి క శ __ కోస్తాజిల్లాలలో వ్వవహోారం. 
రాణా a | అ 

ంలి మవ రాయలసీమబభో మూ (తే o 
ఆదెొపురుషుడు. 

_ | షఘ్రురండు అనగా మ 
“సివ్రు పురాణ పురుషుండవు*)(కమషుడూ ' 

జము. శ110.! శౌచము అన్న అర్థంలోనే 
క ౧వహోరం, పురాణము కట్టి పెట్టు లం 

“పరువు వెడలిన వెనుక నా భూమి 
(నసీ)ీమాటలు కట్టిపెట్టు జేవుం. డా శికువు జన్మనకుత్ర మరసి 

ఒపంకజబాంధ వాత్మభన పల్మరు నా | ఇమ, Bc.) శుక, 2,147. 



పురు... పురు 416 పురు పులి 

పా
 

పురుదాలినోరినాడు పురు ప్యురు 

కటుభాపి. బురదబుకద. 

శరా ఫుకు దాలినోరిముని కడ్డము నారయ 

లేదు బానికిం, 

యును గూరిమి లే చటువంటివారి 

నోపమె కాని శాంతి ' 

లాలా. వా రనులు తోకా) విష్ణు. 

ప్పరులు గలడు 

డబ్బు గలవాడు, భాగ్యవం 

తుడు, సౌందర్భవంతుడు. 

““ఫృురులు గలం డిచ్చు నని తన్క పురు 

“లెజులోక పిలు మేము... 

కుమా, 58.140. 

పురులు పొలియు 

గౌరవం థీణించు,. గొప్ప 
దనం చెడివోవు, 

““పసీవలన సతుల పురులు వొలిసెం 

గాక? రమా. "7,856, 

పురు ల్ొడ్డు 

సురులు విప. 

“నికట(దుమసితనీలకంఠ ౦బులు, 

లాడి వానల “విరుచు మొన్న” 
ష్ మా. 2.70. 

పురుషామృ గముల వేట 

పురుషుల వేట, 

మించిన ఫురుపెమృగముల వేటలు, 

అంచెల నాడేరు ఆతివలు భువిని,” 

తాళ్ల, సుం, 9.6. 

పురుషో హారి యను 
జను లందరూ విష్ణున్వరూపు లే 

అని భావించు. 

కకఫపురుపో వారి యటంచు భూరిం 

బం-ది,?? శోకం, పీ, 86. 

పురు 

కె, 

అం టాడా 

గుంటూ. యత్తే, 79, 

పులకండ మొలుక బలుకు 

తీయగా మాటాడు, 

“పాపట నం,జలిం జేర్చి జళుకుం 

జూఫులఅంల బలుకులం బులకండ 

ములుకం బలికెకా గలంకన్ ఎ) 

వును, 4.70. 

పులకలు జాదుకొను 

పులకలు రేగు, 

' 66జ్చులకల్ జాదుకొొనంగ  నేలుకొను 

"శర్ప్చుల్ సాతీ నీ యోర్పులున్ ౨” 
రాజనో. 1.108. 

“స్రలకల్ొ జాదుకొనంగ శీతువున 
సంపూర్ణ్జోద వాసంబునన్ ౨” 

రాజగో. 5.9. 

పుల పొడుచు 

కన్ను తటాలున మూసి 

తెలుచు. 

కళ చప్పుళ్త కం బుల భహాడతుచుచు,”? 

రై హలా ల్ 

““తడితల డిగ్గి ముంప జడతం దుద 

జప్పలంల గన్ను వీడి పు, ల్బూడు 

చుచు... ఆము క, 4.118, 

శ పులవరి 

పుల్లరి. 

శునులు మేపుకొనుటకై 

చెల్లీ ంపవలసిన వన్ను, 

పులికాప్పు వెట్టు 

డేవతార్చ్పనలోని విగహాదు 

లను కడుగు, 

అ 
03 



పష 
ఎనో పుళి అనగా ఆఅరవంనో చు 

వండు. చింతవంకుతో తోము 
బారు కనుక పులికాపు జయి 

నది. ఇది పులకాపుగా కూడా 
వగ్నవహోరంలో ఉన్ని 

కాల పున్న రక్క్ళు_సులం బులి, కా 

పానరింపుంగం దాొడరి కదిసీ దమరి...?? 

రామక భా. 

పులికి జీవకారుణ్యమా - 

కూరునికి జాలి యొక్క-డి 
దనుట , 

శ్రాలనీతి. 4వ, 

పులికి పులి 
పులి కే పులివంటిది అనుట. 

ఇలాంటివూట లే గండర 

గండడు, దీ రాధివీరుడు, 

కముండలమిండడు మొదలగు 

నమ్, 

కకం జలం పంటి ఘాేరమ్బుగా, వలికిం 

దలంకక  యడపిం, 

నగు-చుం దిరిగి పులిపులి నెతిన్ ఎ? + 
క. 2.259. 

పులి ల సనటు వస్తు A _వేసినట్ట 

సుతి క్రొ పులిని కకుతో ట్రై కచ్చ 
గొటి నటు. 

రై ౧౧ 

““పృలి గోేలవేనీన టి, ట్రలపు రయం 

బున€ గడంగుటయుం దద్వమన్, స్థ సల 

మున... భార, విరా. ర్, 188. 

కన్న కుట యొణింగి కృష్ణు: 

తిప్పుడు పులిం గోల వేసినట్టు.” 

ఊఉ, వారి, 4.200. 

బుంలికిం యిలి 

వెదకి 

2 2T 

- లా 

' జున్నుును -నేందుకన్ను ద్క 

అ అంచ పులి___పులి 

ఇర న న 
ఇ వం కో 

అర్హ ౯ న. 

కా 
ర నా వ 

“విరి పక్ళం బెనెపిరుల గుండం 
షె pr 

గవచవవు, వుచిణలలో నుంచు చిలుకల 
చ శ 

స్త య కుక, 2.561 

అహ వా వాం నరు 
త్ర శారు 

కాకు వె Je 

nap) 

“పులి ణూయమ వంచి నొక్క తె పులి 

ఇకాజఆఅల-ఏకల ఇజ్ భో కల “కేకా...?”? 
అ = 

బహు. 4.25. 

పుకిజాన్ను కో యని యమ ఫ్రై క ఈ భు గ యై న్వ్ శ్ర, 
0౧4 

జరు 

అనాభ్య కార్యములను చేయ 

గలవా ఈర ను తో దనిరనన 

ఆనుమూట,. పులి 

జున్ను స్రీ అమ్మడం మణి 

అం కడా, 

కుండితా,. (పథ. పురా, పులు, 859. 

“కలె నన్న వెల యి-చ్చికొ ౦1(డు 

మురజిద్వశ.స్ సలీంత్నముక 

"న్నేనింయు నమ్మి6 

వణిగ్వర్యుల్_ యకోధుయ్య ల "లలి 

సద, 1.82. 

సూచిస్తూ 

పులిజూ 

పులిజున్నును నేదుకన్ను 
దె మ్మనినను దెచ్చు 

ఎంతలో సాహానశకార్య మొనా 
ర్త 

చేయు, 

“కనుగొని చెమ్మనం బలరల6లగాం బులి 

మ్మునినను 

డెచ్చువాండం (లియె కాం వ యొలను 

జెప్పు డంచుంి? 

ఐక. 1.167. 
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an) 

పలిజూదమ వృత రకరడ 
ఒక రకచయున ఆటు, తిరిని మన చేతే బకునది కాదు, 

మెల 

“ఒడ్డు విడుపు నెటుడుగాయ. విండ్ల కపుళినోటికి వొరికినకండను 

క్ష పాంచ. 8.146. లి 
మా? ఆనులట మె నచ్చినది, 

పులితేపులు వ న లలు ఆంల్రి వంజ్చుభ్రినోరికండ ఈయ పోయిన మన 
అజీర వల వచ్చే కేపులు. భాన్కు మతిం (గమ్మజేం-చిన యతం 
వ. డితండు.?? రాజే. 2,1]2, 

కచ్చుతియల నట (మింగి పులి తేసు 

లడర, నటుగక పారలాడి యజచు పులినొదికండ విడిపడ్డ గతి 

మ పులినోట్లో వడి తః కక యకొ 
ద్వి. వారి, ఊం 1686 పం. అ వ ప్ప్పం ని 

బయలు పడినట్లు. 

పులి నాకి విడిచివట్లు “ఏమి హ్కెప్పం బులినోరికండ విడిపడ 

గొవ్చ ఆవద తప్పి వోయి గతిం దలపటి చూ -చుకొొం-చున్ ౨” 

a (పథా. 1.91, 
య 

పులిపాలు తెచ్చి యిచ్చు 

అనాధ్య కార్యమును చేయు, 

సుమతి, 82. 

చంపి తినవలసినపులి నాకి 

విడిచిన దంకు వటి అంతే: 

కదా! 
' పులిపాలు తేగలడు 

ప్పాడమినభఖితిచేం బులి నాకి విడిచెల | 

దప్పుక డీనికిం దగినట్రి బుద్ది,” ఎంతే అసాధ్య కార్య యమునా 

రంగ. శమా. 156. చేయగలడు. సాహాసి, 
శో పులి నాకి విడి-చిన పోలిక-గాను, నలు పులిపిరి 

కుచు నెవ్య రే మందురో యనుచు.” 
సారం, డె. 1.675. ' శదిరంమూద మిరియపు & కాం 

““పోదమ్ నంతియ చాలు నీ పుణ్యము | రంతో లేచే దుర్భ్మాంనం, 
నను, వేయు “నేటికి బులి నాకి విడిచి . “మిడిపండు శాక్కి_ టిమోంది పుల్పి 

నా? ' రితయయు.*) ౯ ద్వి. వారి, ఉ. 1085, 
విష్ణు పు 1.156. . రూ. ప్రలివులి, 

పులినీరు ' పులిపిరికాయ 
నెత్తురు వితిగి గాయమునుండి | చూ, పులిపిరి 
కాకేనిరు, ' పులిపిల్ల 

కకచరల్కదిర యది సెలవడి "నేండుక వరా(కమవంతేడు, 
దొరం౭ెడుం బులినీరు గాంగ దోయము “బారా ఆమ్మా ! ప్రులిపిల. వాడి 
పేరా, చం(దా. చ్.75. | మదికి ఎవరు పోతారు లి వొ 



పులిపులి యగు 

నలగి బోవు. 

6జ్చుల్రిప్రులి యయొల నంగ౭త పాక్కెె 

సుధాధరవింబము ఎ) శుక. 1,304. . 

“ప్ర్రలి (గమ్ముకొని పులిపులిగ స్కులం 

గుమ్మి, యేప్రతో మగటిమిం 
చారు”? 

జూా ప్ర 

పులి పేద వడిన బసులవాం డె 

యెకాాడుదురు 

బలవంతు డో నవాడు దబ్బు 

తిన్న పూజు ఎవడు వడి తే 

cep అవవమూానవరు సాడు, 

పులి మునలి చె బలహీన 

ముయినవూడు దాసిని చూచి 

ముఖ్యంగా భంకుపడవలనసిన 

వశువుల కావరులే డానిడె 

ఎక్కి కరార్చుంటారు, 

66, బదికి పోయిరె పులి పపేదవడినల 

బసుల, వాం(_డె యొక్కాడి రనుకత 

వచ్చె నాకు? &. పారి. 4.102. 

పులిబిడ్డ 

వరా(కమవంతుడు, 

శకమాాా 1 ఆమ్మా! భఘులివిజ.?? శా 
యి 

పులిమి పుచ్చు 

కప్పిపుచ్చు., 

“నందుల డ డేమన్న నవ్వుచు మో శేల్క 

పా మ్మంచు నొక వేళ పులిమిపుచ్చు 

దశా. 6.265. 

వ ee 

(a cu 

మోద పు;బలాగా నలుగురు బంధువులు 

వణా పటి వొ 

ములక నాలు. అంరహ్మాటు 
లు 

అసాఖ్య కార్యము వేయు, 
గం జాం సగ; న తోం సళ సాహానకృత్య మొనర్పు. 

“పులి నైన మోసాలు మెలిజెట్లి పక 
లించు,”? (వీని న్ త్చ్్న్, 

పులియంబకళము 

పులిసిన ఆంబలి. 

*“పొశియి చెన్నయ యింట6 బులి 

యంబకళ ముర, జేయు దియక జుట్రం?? 

బస, ల.60. 

పులియకు _ పులియు 

అనవనరంగా గరంవడకు మని 

చవుటలో ఉవ యోాగించే 

వలుకుబడి, 

ఈత వలపు నితల వేగాలా, 

“వే నవతులు గలు? 

జూ తియ క 

డా, హారి. 8.115. 

““వా డేదో నాలుగురా ళున్నా యిని 
an) 

మహో పులుస్తున్నాడు.?? వా, 
“క సీకి వసాను వసాను అని మహా 
వులుస్తున్నావు, రా. చూస్తాను.” చా, 

పులివాతికండ 

“ప్రులివాతికండం నొనుగతి నలవునం 
శాంచాలత నరము నయ్యొడరున కుం, 

దొలలగిం-చిన సాత్యకి_పె, నలుక వొడను 

కండు నాటు లామార్యునకున్ ౫” 

తా (తో గ 

చూ, పులినోరికండ, 
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పులివోవు చయంన వాకీివడు చింత వండు 

పులిసివోవు, పా డగు. 

ఈనద్టూ ప్రల నియ్యడం బములివోవని పాణ, 

పద మగునోగిరం బెదవ సర్పిం-చిఎి” 

పండితా. దిమయోొ. 76. 

పులిసినకూడు 
పాసినఅన్నము. 

పాసిన వన్నీ పులిసి పోవడం 

అలవాటు, 

పులు కడుగు 

మాలిన్యము కడుగు, 

““గొజ్ఞంగి నీట...కలకంఠిమేను పులు 

౫ డిగిన ట్లారెమ ౨” 

రూ, పులు గడుగు. 

పులుకాసిపురువులు 
అల్సులు, 

బరులు కరర చిన్న 
చ... రా 

పురుగులు, గ డై పురుగులు 

అల్పములు కాదా? 

ళవరవ్రుడు-గాం జేసి వరస వరింపం 

బురిలోనల బులు కానీ ప్రరువుల 

తర మె 

గా. వారి, ద్వితీ, పం కి. 459-60. 

పులుకు పులుకున చూచు 

ఇప్ప లల్లార్పు చు చూచు, 
కకతని కఇలనవీ కులుకు పులుకు నం, 

దను జూదం జూాడల బటి తన్నెం 
ణు 

గొప్పల జేం. పంచ. 4.468. 

రా. ప్రుల్ము_ పుల్కు_న చూ-చచుం 

పులు గడుగు 

శుభము చేయు. 

వాతలు, వగ్గు పోలు ముద 

తాళ్ల. చం. లి.8ి05. 

సులునుతో తోమి శుభ 0 

చేయడం ఆలవాటు. పగ 

రా వచ్చిన వలుకుబడి, తమి, 

పులి = చింత వండు 

గడుగాం గల తళ జస కులం 

ముత్యము. స 

బడనును 

పాండూో 8.9. 

చూ, ప్రులికాప్ప. 

పులు గాసి పురువు 
““మన్న డాడ నాడుముగువ 

మోంద(6, బోయి పులుగాసిపురు వయి 

పుట్టుననుచు.?? శుక. 8.148. 
చూ, పులుగాన్ పులుగు, 

పులుదారి నోరు 

దుడుకునోరు , 
66 బాహ్య ణ మా (తుండె య (తి 

నందనుం, డాపులుడదారినోరిముని 

కడము నారయ లేదు వానికికా.ి? 

ల వి. పు. 1.155. 

పురుషుని 

పులుమానిసి 
(పాభవం కోలో్సయినవాడు, 

“పురమున  ఆకేతెంచి నతండు పులు 
మానిసి యె) దళ, 7.18. 

మీసముల నుయ్యెల 

లూణగు 

పులుల 

ఆసాధ్య కార్యము చేయు, 

““సృులుల మోససముల నుయ్య ల లూ 

నగు గాని, బారిజూతులచెంతం జీర 

నగుని ౪”? శుక. 1.864, 

పులుసర మెంచు 

వాసినటు గు దించు. 
cn Meee ©) 

““సందడించి మరునాటి చవులకే 



కలో గ యాన ౭౯) 
ఇ) క 421 సుల్ల పుల్ల 

ఘాడ 6 బె, పాంటి మింగిన కళ పులు 

సవ మెం చలు.’ 

తాళ్ళ, సం, 5.206. 

లునుకార ట్ర 
పులుసు పెటి వండనవకూర, 

లు 

నామూాన్నంగా “సి” 

జులకు ఆన్న మ ఖై దులకు ఒక ముద్ద ము: 

ఒక గొట్టం పులును వెయ్య 

డం వక నాం 
మమా 

వచ్చిన వలుకుబడ్. 

కవాడికి నాలు యేను పులుసూ ముద్రా 
లగి 

చేశారు.” 

కాసు 
వా 

ఉం బి యౌాకంం, 

శె, 

పులును వంచు 

వాగరం అడగించు. 

కన్ చ్చు లం ను వం చేస్తాను, జా త్తం 

కా 

పులుసు విణుగు 

గర్వ ముడణగు,. 

“చనుగుబ్బల లావణ్య ము, వినినప్పుు డె 

వాని పులుసు విజంగుం జుమా 

సారం, YS 2 

శ జురు పుల్కుపులు్య_న గనుగొను 

తెప్ప లారుచు మవాాను. 

“నిరు డేటు తెలిగన్నుల నాతనిం 

బులు పుల్క్కునం, గను౭గొాని 

మాటలం బాదువుగదదికం దల 

యాది? మను. 2.66. 

పుల్ల ంటురాయి 

త్రం దనీలమణే, 

మ కేసు 
పుల్ల పిణుహు మూటలు మా 

me 
వా. 

దా జ్ ళ్ జ వే వం. మ ఆంర్హ్రన ప్పుడు పుల్లను 

హుటుకు పుటుకున విజుచులటు 
మదం 

ము యక్పశసనవలుకుబడి. 
చా 

“ఆవిడ యొప్పుడూ ప్రలకుటుగా 
గ ల 

మాటాడుతూంటుంది,”? వా, 
ap] 

ఇప రృ గా అ గార రర వ్వ 

పులుసు చెడి వండినకూర. 
లు 

శం ఈ 

లో ర అనెళు ంతన్సగాన్పి 
కంకి పితు తర చెలీ 

cn 

అం అట పుల్లయ్య  ఎమవరం (రామ 

వరం) పోయి వచ్చినట్లు 
ళా 

వని యవో జెలుసుకొనకనే 

వోయి వచ్చువట్లు ఆవ ఊపరా 
Cn 

గొంచే వలుకుబడి, 

ఇందులోసి (గాముం, ఇందు 

తోని మనివి. 'మేర్లు ప్మపాం 

తాని కా (పాంతంలో వరా 

రుతూ ఉంటాయి. 

“ఉకేనవ్వ తాడిమట్లికి పోయి 
వచ్చినట్లు” ఇత్యాదులు, 

ఇంటియజవమాసి వక్క-నున్న 

పల్లెకు వంపాలి ఆబ రాతి 

ఆనుకుంటూ ఉండడం విని 

తల్ల వారుజామున్నే నాకరు 

ఆ డారు వెళి తిది వచ్చా 
cq 



డలు ఎక్కు డెక్ 

ఆంకు మూ రా కరికి వంపాలఠి 

ఆని ఆనుకున్నారు గ చా, 

వెళి నచ్భ్యాను అన్నా దత్తు, 
ళా 

ఈకథ వచ్చిన వలుకుబడ్, 

అ ల పుల్లరిమాన్య 

పశువులు కసువు వమేయుటకై 

ధర్మార్థము పడిచినబీడు, 
“దేవరపసులకు పుల రి మాన్యమున్ను +? 

“ని, శా, 1.8898, 

ఆస గో పుల్ల వడు 

చవృబడు అన్నట్లు రుచు 

లనుబటి వచ్చినవలుకుబడి., 
రి 

పులుపు తగలగా ఎలా అను 

తారో దానినిబట్టి భావం. 

ఇలాంటి వే చవ్చ' నగు, తియ్య 

నగు, 

“ంప్పులవడంగ నేల ఫుల్గా ౦ంబుజాత, 

సల్లలితాస్య రా ళయ్యకు నరుండు.?? 
పండితా, (పథ, పురా. పుట. కిక్5్. 

దిగులువడు, 

క6 షి నదత్త్ర్ర వచ్చు తన 

యాచార్యు డం ప్రల్లవజ,?? 

పొంద. విజ, టెక, 

యో పుల్లవిజుగు 

సొారహీన మగు, 

వుల విజుచు 
oa) 

సామాన్యంగా పిల్లలు భయ 

వడా అ వ దృష్టి దోమం తేగి 

లి దన్ అనుకున్న పుడు పిల్ల 

లకు ఆవ చుట్టి వస్ దిష్టి 

7 ఆ నారు, కుం రహ కతత. 

ప కాయ, కుంకాయ 

ముదలయిన వాటిని కూడా 

దిగదుడిచిపార వేసారు. 

వానిలో ఎక్కువగా "పొరక 

పుల్లలను చుట్టి వానిని విజిచి 

పాట వేయడం అలవాటు, 

త ద్వా రావచ్చిన వలుకుబడి, 

ఈ ్పెనుచ్ కటులు (గమ్ము సెకాబెట వని 

, యుంచి, వజ-చెల గా యిని పుల్ల విజిచి 

సేనల జాచి. 

విజె-చి.?” పాండు. కి. 156. 

టీ పల్లాకు 
౨ఎంగిలి వ్ న్లరాకు, 

ఈ6చైలియా యివిప, వాకులు పంచిన 

కతమున, నో కడు బులాకమేంతనో 

వివరింపక .”” చితభా, 2.151, 

అసు 
ఠా పుల్లావు 
కపిలగోను. 

“ఆ ప్రుల్లావుశిరంబుం [ద్రుంచి తెగదో 

వారలతో.6 బలుమాటబును, బోరాటం ' 

చాడ యాడి పుల 

రము.) 

విజిగి రము, న్నా 

శేష, 1.118. 

“ర యీడు మా దొడో మామిడి! 

ఇటు ఫుల విణజీగిందిలి 
లు ళం 

నానా 
| 
| 

యంచుక్ బులటికా ఇండియుకాొ,?? 

కాగ. 9.85. 

పుల్ల పిలుపు మాటలు 

ఎ_తివాడుపు మాటలు. 

త కర్ట్ పుల్లవిరపుమాటలు వింజశేనే నాకు 

ఒళ్లు మండి పోతుంది) జౌ 



ల జం కు = మ్రుయి 
= ee ల ద్వ 

WHR NTT TENET Tb anna 

a be ణా 

బ్ర ఎం 
మము 

మనసున నొచ్చుక ను, 

“తొలత మాటలు పడ్ పులసిలిన 
భా 

వాలం తంట వి, 4,87. 

పువ్వుం బరివుళము డోలె 

జస నాభెనముగా, 

rw రుక్కిణి మజ బువ్వుం 

బెలుపుగ చతర 

బు బాషలు లిగా??? ఉ. వారి. 3.225 

"చూ, వూవుం దావియును బోలె, 

ఫరికల్ ముంబోఅఆం 

కాకలు లు న. 

పువ్వు గట్టు 
వానన కఠొనగించు, 

“ఆభ్యం చిత కాంచన (పసవసౌరభ 

నమాగమునం బువ్వుగటి గంధవ 

సహుండు 'సవరి౨-దిన యందపుగంద 

వష (+. >» వసు, 2.11 

ra అం వరా పువ్వు కత్తులు 
పూలగుత్తులు, 

“ఇ దెవ్వ6 డిందు నే చెత్తు జెలిపువ్వు 

బతు కేల పట్టుకొ నె Ere జెడి 

ముడ్ పడుచు...” « 1.877. 

wage నాచు 

ఆదరించు 

కళకళ గ్గ వాసు "జేర్చి సూది పుచ్చుక పువ్వుల 

కోల సాతుఆజే ?? 

భార. సౌప్రి. 290: 

పువ్వుల నమ్మిన చన సుత 

లమ్ము 

“డ్య పువ్వు లమ్మిన విధి సే పుల్ల అహి 

జేనితే చావనమా!  యాంచుం జింత ' 

టించు.?? లచ. 5.145. 
చూ. వూవు లమ్మినచోట నే కి 

అమ్మా 

జూం మహాత ముల మాం సో 

ane] స రాళ 

కా మా, నక, 

పువ్వులు ముడుచు 
మాళవి ఉలి చలాన్ అల అ ~ “ను 
ష్ చ డై యుతం 

కొను, 

శవ జాను ప వియ్యా అంది వీడుకోళు 

గుడిచి, డరయబువుణ్ మూడి దిననాప 

సాని] కళ్లూ 7.55. 

పువ్వు వాయిన కన్ను 

కను;సువంలో తౌలదని కాయ 
L వ v7 

కాచిన కన్ను. 

పండితె. ద్వితీ, మహి. పుట, 108. 

స 
దూదిని పొడవుగా వ_తివలె 

చేయక, కుదురున వెడల్పుగా 

ఇన కూచిగా చేసే వతి. 
వ. ane = 

చిన్న కాచు చమ్మాలలో 

పంటు సి ముసి ముట్టె 

pee 
అజం 

పుషుదులు ముడుచు 
o౪ 

పూవులు కొవ్వృృలో వె 
రం 

కొను, 

“తడి యార్చి పుష్పములు ముడిచి.” 

కళా, 7.65. 
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అద ఆద ం మయాశాన మాదువు తోడబుటుజ పుసలాయించు పూజణన దువు బుట్టువులు 

బుంజగిం-చు, ర కసికము 3 యెొజగా 
[59 హు ఇలాటి యా డయ 

ఫన్ లానా (హాం) నుండునవి. 

పుసుక్కున సట yo 
1. తుమ్ముటలోని ధ్వన్యను 

కరణం. 

వచ స్స్న్సూ (ప్రయాణ మమవుతుండ-గా మా 

ఆఅప్బాయి పుసుక్కున తుమ్మి నాడు.”” 

కాసా 

౨, తొందరవడి, 

“మావాడు పుసుక్కున ఆసంగతి 

వాళతో ెప్పి వేశాడు.” వా. 

జ సు 
రు పుస్త గట్ట 

సంగడాను, 
లా 

కకష ళ్చా గశికినయది ముద హారాల. త6 
—_0 కు 

సుక్మాం, 4.120. 

హు లు 

కొన శక్యము కానిడిొ, 

“ఈ ముసలాయన నాకు పు సెముడుపు. 

ఎక్కడికీ యిల్లు విడి-వి కదలడానికి 

వీలు లేకుండా 'ఊంది, 33 రౌ” 

హూచినమోదు గగు 

ర కపావత మగు, 
ద ౧ 

మూదుగు పూలు ఎజి గా 

ఆండుటు చె వచ్చునది. 

(పీకు "నెత్తురు (గమ్ము -నేపార మేను, 

మూ-చినమోదుంగు పాలుపార నతడు.” 

ద్వొప, కల్యా. 154. 

బజ్జి గా ఉండును, ర క్త 

సి కము లయిన కరకంను 

న. ఉవమిం 
చుటు కవినమయము, 

స పెం (దోచు రుధిరమునం దడినిరి, 

కూన పూదువుల Bucs 

అన(6గనస్ . ళ్, వాది, 268. 

పూచి పట్టు 
మునుము పట్టు. 

““మునము వూం-ది పట్టి మొన 'వీర్చికొని 

పోవ) భార. ఫీవ్మ. లె.5, 

పూజనము చేయు 
పూజించు 

“గాం గోయు(డు వూజనము చం 

గృమ్షున్ ౨? భాగ. సః 1,206, 

పూజ యిచ్చు 

క్రూజించు. 

““వాబుడేవుం డకా, జడునకుం బూజు 

యి ముని విచారవదూరులడు ఖమ్మం 

డెంతయుక్”, వెడంగుదనంబునం బనిచ 

పటి భార. నభా. 2.9. 

పూజల కెకుుు. 

మూజల కర్త యగు, 

దర మొక్కు_లకుం దగుదు(€ 

క్క sao 

దున్ . య్, 

పూజికుండలు 

అయి దేని కుండలు, 

జాజల, 

కలం దగ్గు 
య 

హారి, 1.592, 



కట... 2.155. 

పూటకాపవె అనక 

నాకు సివ్రు కాధ్యుడవా ఆని 

యెదెరించక. 

“హాలు కా౭యపపవె 

యనక.” 
గా, వారి, ద్వితీ. పం క్స్, 1515, 

పూటకు గతి లేని 
బఒబకపసపూట 

చేని. 

నివు పొ ముని 

a 
తెండికి కరూజా 

రామ-చం,. 41. 

పూటకూటిలు 
లం 

పూటకూళ్లు 

“కకనరికలెం 

చెక్తుయిల్లు. 

భానుడు “పళ్చిమంబునకు 
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“వూ జెకుండలు నిక బువ్వుంబోండి చౌశ్యా! సాబకూటణటింటికిళ౯ా, గుడువం 
యొక ర్త, శుభ వితర్జికచతువ్క_ణము బజన లక్క యిచ్చి.” 
లను... ౫ శివరా, 2,న్6. క్రీడా. 155. 

ద వవ్ లాయ అగ త్స పూజ సయు పూటకాళ్ల మ్మ 

qe ర్ క్ల జ కుండల చి(తొెంచు. లయ పూాలుకూళు జళు వంట 
౯ంయెరా చి తెంచు. లక్క స 

పట స దిక్క_లల “వూటకూళ ల య్ముకుం బున్న్నె మేల? 
బాకి, భుజగారి జక్కాలుల బూ చేణు. శ, 5, 
సేయు.) కా. వారి. 6.60. పూట్రకూళు 

పూజఇము న. 11 జబ్బు ఆసుకొని అన్ని వేళల్లో 
మా. 

శూన్యము. సూ వెస అన్నం. 

తే దనుట. పూజ్య మనగా శరం 
నున్న. డానిచై వచ్చిన పూట పడు 

ఇషా 

వలుకుబడె, ఇడి వాడుక ఒకరం వవ్వవలసిన చాక్కి న 

లోనూ ఉన్నది. “వాడికి నిసా నని పూచీ వడు. 
చదువు ల వేషం “కోదంబు వలదు నియమత్క, పోదానవ 

(తం పేక వేసాడు.” ' అితనిల జూపల6 బూంట వడియి-నే,? 

భార, ళా ం, 6.869, 

' పూటపూటకు 

ద పకటాయువోలా 

ఈళవ్రాన్సి తలిదం[డు లత్య ౦తవత్సలతను, 

జఅజూాంలటవూంటకు నోము చేయ నలల 
బెంచి," వా "సం 1.154. 

కత్రాటవాడు 

కొన్న వాడు. 

కా పక్క ౦|ఢు వూంటవారలు, తకొ్కాని 
మెయిపాళ్ల నరువ€ దగ నొక 

జబూయాం,?”? కుజూ, వ్యవ, 89, 
ఇ 

పూట వెట్టు 
పూచీ వహిొంవ జేయు, 

“బన్ని భంగుల వైనం; జ.  జూాతుక్షి 
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గాక విదుతున్కి మగుడం గటి వూంట 

వటి మా కిచ్చోటన్ ఓ? 
6 

నిర్వ. 10.20. 

పూడిక లెత్తు 
పూడ్చి పెట్టిన భనములను 

వ కతు, 
oe Minne PRR, = 

“కల, ధనం బెల్ల వూడిక లెత్తి 
చూపు గృవాస్తురీతి.?? 

లా జ్ వర. రా. నుం. పు. 80. పం క్ 10. 

పూడుపాము 

తుటిలో దాగిఉండే ఇరుదలల 
లు 

పాము. 

వి. ఫు. 1.10. 

పూతన తోడబుట్లు 
““తాట కావభూటితల్లి యొ @ హూత న 

తోడబుటొ ౭? శుక. 8.19. 

పూతమాటలు 

బూటకములు. 

కళ్య్టాంత మాటలు గాక పోలుెనే 

సరి చేయం గర్చూర మోతనూగంధ 

మునకు,” 

వరావా, 9.101. 

పూత సుద్దులు 

వ పూతవూటలు, 

లోవల గోడ ఎ కన్నా 
తా, 

పూతవల్ల తెల్లగా, నున్నగా 

నున్నట్లు కనబడును. చెకి 
౧ 

ఆలా కనిపింహ జేసే మాటలే 

౨ పూతమాటలు, అనగా 

నిజన్వరూవమును జెలియనీ 

బు 

| పటల న 

బతతతరాశలుల కాకక చు. దారాలు... వ్ 

“6వ్చూంతనుదులు గాక పోల్పం౫ 

వచ్చు నే, చందనం వ్ మేని గందము 

నక, హాంస. 1.210. 

కూ కట్రన 

బంగారు కరగి ముద్ద గా ఏర్ప 

Ce 

“కరవు కట్టిన” వలనే ఇది 

కూడ (చేప్టతను, ఉఆ_ త్తమ 

తను సూచించును, 

“కర చర కాయలు గలయోగవిద్య నాం, 

జూడ గట్రినత త్ర ప్రబోధ మనలో... 

కళా. 8.18, 

దయ్య మో -జేవతో ఆవే 

వంచు, 

“కాని శిరోజముల్ కళల మోదుచుల€ 

నోొఠలకక చాతికి లక రసల లట తులా టి 

ములన నలలాడుచుండ 

బూూనినవూనిక యడణి 
భ(చావత్య. 2 

మెండు 

తి శి శత వ ఈ ౫ 

వడ నుంచుకాడ్. 
QQ 

““పూానుగాయడి యంత భుజగంబు లో 

నున్న,  చెలంగ(మాని వెడంద తొాఆట 

సరామి యి” “శీయూా , 4.74. 

హానూక 

నన్న నైన నూక, 

వూనూనె 

నంవమెలగనూనె, 

పూరికి గెకొనక 

లయము చేయక, 
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కము పోతర మేమి చెప్పు నను నవ్వ యు ఊవంంచౌాచలరి ళం “జీన 

కొ కప్ప్కకోవభ్యూ బూరిక్ిం కొన యు య, వచేయకండా ఓటమిని అంగీక 
వాతము.’ [ప గా కేం లం (ా sere డించకం ఒకనాహి ఆచారం, 

ఈవి లం ంల్ర్? వవాకై యుడాలలో తెల 
ఓడు, స ల “ రాం ఆచ హం 

6ష్రానవీనలితోడ సరి గాక యుడ కా 

లిచూ, ఫుల దొరరతనము ల్పూరి i Ho adie 
గె,” నీలా. 2.20. హూార పడకా 

అలర షం - పూరిపాము పుల్లలు, జుం, 
వసిరిక పా i 

బన ల,.65, 

మయా, వాడుపాముం 

పూరి పుడకకు గొనక 
వమా తం "లక్కి చక, 

లత్యు మెట్టక, 
రో 

వాడుకలో: 

“వాడు పూచిక పు బలాగా 

వరా నాడూ నన్ను.” మాడు 

సూచిక పుల్లకు నది కాము 

వంటిని, 

“వాడు నిదుం 

పోండె-గా "వాక వూరి 

గొనకంి” 
శండితా, కుశ. పురా, పులు, 4789. 

డిది వరరసం బనక, 

పసుడకకం 

పుడుకక. గ కోనిపోతరీండుఎ” 

వరా, 2.180. 

పూరి మయు 

మీడిబోను. 
కకలలన కనుదోయి ముందటు..., హరి 

దౌణం-గాను.?? 

మం 212 

కాంబులు వూరి మేయం 

రీడిమోయినవారు వ త Seen 

నో నోటిలో చెటుకొని 
6౬ 

వల: ల ప 

/ 

| 
శ 

| 

| 

| 

| 

1 

| 
| 

| 

“అనుఖావళ క్షి (బ్రహ్మాదుల నొకపూరి, కోసం 

“వాడికి చదువు వూర్లానుస్వారం ఆని 

తెలియక. మొదట వాడిని ఆకయిం 

వాను కావా 

హక ప్తూరాహాఎత 
౭ 
జాకి నమా పీయందు 

Woes = | 

వేల్పు హోమ(ద్రవ్యము. 

పూర్ణాహుతి యగు 

తనకు "తా నె (పాణము 

అర్పించు, 

“పాటి తారాములు ఆంధ రాష్టం 

అవమరణ నిఠరాహారదిత, అవ 

అందించి కడకు 

అయ్యాడు.” 

వూ ర్లా భు తె 

సౌ ™ 

పూర్వ మెనదయ తప్పకుము 

కొన్నాళ్లు కలిసి మెలిసి ఉన్న 

వారు విడిపోవునవ్వుడు అను 
మాలు, 

నటిమావం: “వెనకటి దయ 

తవ్చ వదండి. *, ఉంచండి. ౪” 
ద 



సూర మాల 428 

పూర్వరంగము 

కార్యాసికి ముందుజరి గ 

తతంగం. 

“దీనికి పూర్వరంగం చాలా ఉంది. 

లే? వాం. 

పూలంగి సేవ 

-జేవుడికి ఒళ్ళంతా పూలతో. 
ఆలంకరించి చేయు సేవ, 

అంగి=చవొక్కా.. ఇది నేటికీ 
రొ 
వల వక్షిమాం[భంలో వోజూ 

వజే మాట. 

కళ ప్ర్రద్రపపికొందడదమిోద 

దర్శనం ఇాలా చా గుంటుంది,?”? 

సూలంగి సేవ 

నాము 

చూ వ(జాంగిజోడు, 

న! పూలచే రెత్తినట్లు 

పూలగుత్తి విచ్చినట్లు. 

ఆామరతంవరణా ఆనుటు. 

*ళత్రర్రతరంబుల6 చామరతంప రన, 

బూూల చే రె తెనటువలె భూ ప్రజలకు, 

నుత్తరో తర కం రొ ల యు 

శం ఊజెలమని చద్దా (తీ దుష్యుం తుం 

డేలునపుడు,?? 

శకం. (కృష్ణ) 1.114. 

పూల నేసినవాని గొట్టి 

నపినవాని గరుణించు 

ఉవకాదిని పోనాడి 

డె విన వటుకొను. 
నల రు 

అవ -కారిని 

“పూల నసినవాని నిర్యాలపజఆచి, 

తాల నేసినజిఃని "ఫీ 

గరుణిం-చితెవి.? నిరంకు, లి.42. 

ఈల . 

వా రాళ్ల మెన్క లీలల ' 

| కకక "స్ప 

శీ par . 

సపూల..._పూవు 

పూలముడుపు 

గర్భవతిగా ఉఆన్నవ్వుడు చేసే 
పువృథారణం అన సాంగం. 

క ర 

పూలు దాలిచినచోటన క"పిలు 

మోయునట్టుగ 

చూ. వూవు లమ్మినచోట... 

పూవునుజా దావియు బోలె 
అవినాభావముగా. 

“ఈ వనజూయతాతులకో నిచ్చం [బియం 
బడి గానం బూవునున్ , చదావియం 

బోలెం జాలం (బమదం బొూొనరిం-చిడి 

నాకు "నెచ్చెలీ కం 0 మను. 6.67. 

పూవునుం దొడిమయు చూప 

పూవులను (తుంచి తొడిమ 

లను వేలు చేయు, 

అనగా శిరఃఖండనము చేయు, 

“మురారి విరోధుల బట్టి వూవ్తునుం, 

దొడిమయుం జూపకున్న నది (డో 

వాము .”? ఊఊ. వారి, 4.210 

పూవు లమ్మినచోటనే కె 
అమ్ము 

భాగా Tn కూటికి 

తేక కహ 

వులు re కల 

కల వి జెల నవ్వ. గ కులు మా సెక? 

పాండు, లీ.21. 

కకం 

పూవులలో "వె 

టు. జ, 

యిచ్చునట్లు. 

బ్రెచ్చినది 

వనులుబాటు కలగా సే సి 
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డబ్బు నిక వూవులో పెటి తెచ్చి సాన చాడు దుయ్యను లేదు పాలంతి 

సాను.) వా, మెికకుుి హారి. నూ. 5.219, 

పూవులలో పెట్టి హూజించు పూసనాను 
ఆఅత్వాాదరంతో గారపించు. ఒక రకమైన నగ, 

“నువ్వు నీ కొడు కింటోనే ఉంెకు ““పొగడకము వూననా "స్మెశ్తై బవిర 

చావ సెట్ వూజిపారు గాం ఎక్క ళా వేం. పంచ, 4.416. 

డెక్కు_డో చేవికించడం డనికి &?? వా, 

పూవులు తుజుము 

పువ్వులు 'వెం[డుక లలో 

ముడుచు. 

““జాదులు సనెటి గొపునం దుజిమి 
(తోవచె పోయితి మేని.) 

న్య వ 252; 

పూసకట్టు 
పూసలు పూనలుగా వర్పడు, 

“వెన్న కాచిన నెయ్యి కనకనే బాగా 

“జీయకొని వూసక ట్రింది.?” వా. 

పూస (గుచ్చిన తెజుంగున 

వరున క మముగా. 

ఒకతి వెంబడి కటిగా-దేవనిసి 

ముడిచి మెట్టకుండా 

DE (గుచ్చిన తెజింగునక్ ...(పీయు 

నికిం జెప్పం దొడంగం” 
కానీ, ౫,175. 

చూ. పూస (గుచ్చినట్లు. 

ఫూస (గుచ్చినరితి 

వరంనగా, 

కళ తెలం గల బూ'స (గుచ్చినరీతికా.?* 

విజయ. 2.79. 

పూస తాడు 

జే 

చీ 
wpm & 
ల ల్ 
ism 

““రాగినగలు నచాచారరతియు జేవ, 
చాజ నిశాగన్న చానంబుం జరాడ 
బెటట.” సంక, 2.145; 106. 

పహూనయెముక 

““దేవోయి కఅంచ యొ చెవులు 
విల్వంక అ, హాస యొ మ్ముక ములు 

 బొందుక ళు” 

కాశీ. 6.41. 

వశువుల మెడకు కే కొలికి ' 

ముడి కల తాడు, 

కకాసనలలో దారము 

అన్యోన్యముగా _- కలసి 
ఇ ౧ 

మెలసి, 

““కలకాల మెొక్క_గతిం బూూ'సలలో 

దారంబుమాడ్కా_.”” 

పొది. 1.98, 

జ స తో పూసలలొ న దారంబు కియ 

ఆన్ని టా ఆనున్యూతే మె 
కా 

కల గలిపి వోయి, 

“పూరితం బె యొష్వువూసలలోన, 

దడారంబు (క్రియ బం రాత నభ క్షవితతి, 

చరితలలోపల సంధిల్ల బసవ, చరిత మే 

వర్శింతు, 53 మను స్ట 4. 

క్రూసలవాడు 

రత్నములను సానవక్తేవాడు. 
చ, 

ఆం, ఫె, 2 289. 
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మ జెరుంగు వంటకము పేచ్చెండు దిన 
లేదు .?? 

ర్ 
ఇతరు వనులను న్ విరాట గౌ. చారి; ద్వితి. పం క్త, 523.24, 
వేను తా! చూ. చెడ తిను, 

హూసిగొండితనము పృష్టో పప ర్యంతము మెక్కు 
తనకు లేని నంబంధథం కల్పించు అతిగా తిను, 
కొనుట. రక రై స్ర లుబ్బృ6గ6 బృష్టోప్ప పు, బరియం 

6ళమ్హూన్సి గాండిత నానం బోయి యొవ్వరి తము మెక్కి “పెక్కు_. పలుకులు పలి", 

కెన్క గొడవలూ గాబించుకొం డే భర ణీ బృం దారకలక6౬, దరమే 
గా౭డు.ి? వరావా. 9.26. సం గామవిభ ము భరణీ సలిలే .?? 

లా బో 

వ(శ్రుమాల్యాభర ణాదుల ను పెంకుగట్టు 

భరించు. గట్రై వడు, 

6క్సృప్పుని చేత వని ఖూసి తొడి కట్టి కనా కొబ్బరికాయ యింకా “పెంకు గట్ల 

కొలు విచ్చి?” లేచు, 53 హా 

భార. శాంతి. 1.846. ' సాం కైజైల 
రా 

హపూసినతంగేడువలె నంగనాచి, 
నిండుగా — కన్నుల కింపుగా. నారాయణ దాసు సావిత్రి చరిత్ర, 

మానినీ. 69. "మపంక3ఆతనం 

పూసుకు తిరుగు మొుండివబుదల. 
రర 

అతి యిష్టంతో "వె న్నంటి “వాని పెంకెతనం రోజా రోజుకూ 
యుండు. మితీమోరి పోతోందింి వా, 

కొత. 50. పెంకెపురుగు 

పృథివిలో లేదు చి య్య ము, చిట్టు మొద 

లోకంలో ఇదు. లయిననవాసికి వే ఒక రక 
ఇలాంటి వ్యవహారం హృథివిలో జ 

లేదు.” వి . వా. మ 

పృ థివ్య పేజోవాయ్యాకాళాలు పంచి పిసికి 
వ్ వాకి సంతరించి. 

వం-చభూా తాలు. 
వె ఖై = ““పంచకర పాట్లు కుడి తన్ను 6 కాంచి 

పృష్టోష్టపర్యంతముగ తిను పిసికి.” కాళీ, 4.18. 

చాడ తిను. సెంచుల బేరి 

“పరు లుబ్బి పృష్టోప్టపర్యంతముగను, లిన రకమైన ఆట, 
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భు C౧ 

“పైంచులబేరి దోేపిళు గాలిపటంబు చంచ 

డరిచేనసి ప్రట చెండు చాకిమాట.,?? 
కాకా మగ, 

వాంసం 8.146. 

బంట గట్టు 

జెంటక ముందగళటు. 
కూ వం, 

కశ ర, 

“బంటవటు 
ce 

దొడ్డి, వశువుబు నిలిచి చేడ 

వాచ ఈం, 

“జం, ఉికలు "పెట్టు పెంటపట్టున కు 

వచ్చి లి? మను. క,తె/. 

“బండాదమూక 

ఆల దిజునము 

'పెండిలి పెద్దలు 

పెండి కుదురు వారు ; నిర! ; 
ag) bE ఠా 

పాంంచువారవ, 

వార, 4.64, 

“బం డకటు 
మా. 

గీతలు. 

విభూతి మండిక టు ఆది 

వాడుక, వరిగడ్డ ఇంజెలు ' 

కడతారు. వానివలె ఊన్న 

వది వచ్చిన భాబారం. 
wa 

కావచ్చు. 

కకతలుపారుబూడి నొసలనిండ మెత్కె 

కలయం తేతులం బెండెకటు-గాం బూని 

93 

పండితా. (పథ. దీమా. పుట. 116. 

పెండెముడు వులు 

ఒక రక మైన ధాన్యము. 

ప్రబంధ, 1i2, . 

“వాకు తన మేనకోడలి న “పిండాడా 

డట!?? షా | 
కథన న్నెవక పెం జాడ తా శే? ఇంత 

నయాంరల్ వి? 

జోవునట్టు కనబడు 

ఆనందముతో కానవచ్చు. 

శె, 

పెకీ 
తానో 

లాల 
3 

(mm & 

చెంద్ర కి వోవ్రుజారు నమా 

జంగా ఆనందంతో ఉంటారు 

కనుక, 

 “సపెండికిం బోవునటు  గ్కన్సటుచు 
a) లౌ ణా 

. నున్న జాన వతిభవ్య వికాసము నుబ్బుల 

జూడ నిన్ ౨” కళా, 4.187. 

పెండ కుండలు 

ఆయి ేనికుండలు. 

శ, ర, 

Fees కూతుదు 
గా 

వభువు. 

| వాద, 4.66. 

. లుండి కెదుగు 
ధా 

దండి అయాను వచ్చు. 
aap) 

“వెండి శకెదిగినపిల ” - “మా 

వీల చడెండి  కదొిగింది” అని 
అం ౧౧ 

"నటికీ వాడుక, 

“ఆంత నది యింత యె యంత యె 

వినూత్న, పుకలా కార యొ మించి 

పండి కదుళ™.ి? కుక. 2.152, 

తడ కా డతుకు 
లా 

క్ అ 

వాద, 4.66, 
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యాం అం లం ag) 

వా చాడు, శా చా, పెండ్తి గుమ్మడి పండ్ల పెద్ద లగు 

డిదగుమ్మడి చెండ్లి క విత్తనము వహించు, 

శరం ' “తోడని రండు పోయి గాం,థభర 

పండి చవిః . కువాపహాలీలకు ముదమ్మున మూర్త “పెండి 
రా ఛం 

“శద లెట్ పభా, ర్. 12, 
ఏిచాళహకావుండ వము. డా me ఎలా 

| పెండ్లి బుద తత 
ఇ ఠా 
పెండ్రె చయు శుభ కార్యము, 

శా స్టి చేయు, “పెండ్లి పేరంటంబు పెం పొంద 
కక es ఊళో యిలాగే వెభవ వతి? (కభులిం, 1౮.88. 

వేషస్ట్రలు చేసేసరికి "పెళ్ళి చేసి పంపిం "పెండి పేరంటములు 

ఇ.) వొ, 
Ei సారు జం, 

'పెండ్లిదొర “పెండి శురంటముల్- (ప్రయ మెల 

'వెండ్లి పెద్ద ' ర్పంగం జేసి.” (శవ. 1.7. 
దుండి యరుగు 

పెండి నడలు నడుచు ౧౧ 
య వివాహా వేదిక, 

మొల్ల గా నడుచు, ““పద్దింటిలో నుండి పెం పహారా 

వివాపాంలో వఘాూావరులు 

ఊగేోగున సజు మెలలగా నడ 
సట, 

వడం అలవాటు. దాసనిమూద 

వచ్చినపలుకుబడి, 

కక్ కు వాటి ల నరిగలనడ 6 బెండ, 

నడల నవ్వీధి కరి నప్వుడమి జేడు, 35 
శుక. 2.]5. 

“ఇలా పెండ్లినడకలు నడిస్తే నున మా 
డో ప్పటికీ. కోరుకో గలం NE వా, 

పెండి పీట 
య 

వెండ్లి లో వధూవరులు 

కూర్చొను క్ు, 

బిండి ద 
aa) ళ్ 

చెండి వె తనము వహించిన 
రగా RINE = 

వాడు, 

చెండి, యరుగుమోందికి వచ్చి...) 

వ్చ, 8,178, 

పెండ్లి యాడు 

సివోవు. వివాహా మూడు. 

వివాహము చేసుకొన్న మూడు 
ఇద్ద ణు కెటీయుటు ఉన్నది, 

తద్దారా లవణ సమూ వచ్చిన 

వపహలుకుబుడి. అర్ధం కరికి 

బోవు. 

“వీఆఇండ శేయెండ పెండి యాడ. 
పాండు. 2.152. 

పెండ్లి వీడియము 

సివ్పుత తాంబూలము, 

“ఏంత రయయుంకా గాలిబిన్ దానికి 

'బెండ్లివిడియము సాంగింపక మదికొా 

జూచచనోఎ) చందా. 4.154. 



న్ మ మ సుల వెండీ యితర 438 వర్కు... వెట్ట 

జా. పెండ్తీ పెటాకులూ లేవు 

ఉపి ఒివాహాచుని గూర్చి నిరన 

నగా ఆనుమాాటు. 

కకవాడి “కేం పెండ్లా 

ఎక్కడ బడి జే అక్కడ వొంటాడు. 

ఎక్కడ బడి తే ఆక్కడ డఊాంటూాడం.?? 

చె, 

“పెటా కలా * 

సెందగడియలు 

ఆయుభవిశేవములు, 

స్పష్టంగా తెలిదు. చూ, వడా 

ర్లసూచిక. 

ఉ-కాశబాణము లని సూర్య. 

సిఘంటు, 

కకపటునగతెం జను -గాలి sg 

గడు వేగమునం బెందగడియ లెగ్గసె 

కుమా, 11.51... 

సుందలకడ 

పొద్దు పోక మునుపు, 
(పుట్ట నోవితివా మయొప్పటట్ర యుండు, 
సెట్ల “లేవన్న వి చ్చేయు పందలకడ. 9 9 

వజ. 8.108. 

రూ. పెందలాడ, 

లఅందలాడ 

nt ్ఞృుందలకడణ, 

పెందెఠువడి 

గరుత్మంతుడు. 

ఆము, తేలే. 

పెక్కి-_౦డ్ర విందు సిండుకొన్న 

ఆకలి 

ఎంత తిన్నా తీరని ఆకలి. 

6 నెట్రనం చెక్కి_ ంఢడ్ల బందు నిండు 

కొన్న యాంకలి,?? తాళ్ల, నం. 10.24. 

చె ara) 

శరర నోళ్ళవాడు 

మాలు నిలుకడ తేదివాడు. 

“కంత్ కచా వి తనయుని కొంకు 

తనము విది మౌనిక కుకిలాలక న, 

క్కు_౦బు నక నితు తంట యిటు, 

వంటివి పో పెహ్క_నోళ్ల వారల 

మూటల ౨౫ భోజు, ర, 

పెచ్చు పెరుగు 

ఎక్కు_ వగు, 

““నిచ్వలోన మచ్చరంబు "పెచ్చు పురు 

గక ్యుండబు...' కళా, 8,264, 

“బట పట 

 శకా్చిత్రు-స్ప్రట్ర మలి బండ్లు గీ కుడు పె ల్లుం 

జాపి కటిక. PAR 159. 

అ 
పుతుకుక చసన గ్రా 

ఆజణుకుక్క_. 

6 ఆలలన యిల్లు వడలెకాొ, గోలయుంల 

బలె నొక్కు సెట్ల కుక్క గౌను 

చున్.) కుక్క, 2.65. 

దినికి వ్యతెరేకము పోతు 

కుక్క... పోతు__ వెంటి. 

పెట్టనికోట 
రశుకము. 

“వినుము కౌరవకోటికిం దన విల్లు 
పెట్టనికోట గాల భార, ప్" 9 174. 

సెట్టబీరము 
ఆడుదాని వరాకముము, 

కోళ్ల వంచెంమిోాద వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

కోడిపుం జే పోరాడును కాని 

పెట్ట అనలు పోరాడ వేను, 



“జతి పకి 
౭ లు 

4 54 ముర... కోని 
తు పెట్ట 

అనబడిన మాటలాడ నునుతననాుతన నలత ధదాలనాలలలాలుతరతాల తకు దాళనుభాలుణకకమురనదళాణలలతకతతనతు కనను నాళయున యువాం ణన నాటుననళాలాననలు నా ననయుకా నాన డునన లు నుర మాసాన డం తనరసాల కమి. 

“ఆ వదల కేల బోగుబడి 

బును జెట్లక్రమున్ , 

ఊం. వారి. 4.160, 

“జద తకం 
అ 

సుళింది చటం 
ఛం es 

“సక అకృ్చత్వ్య ములందు6 

ఏడు ెప్పినళ్ల సాగుతుంది... 

అయినా అది అంత నది కా 

జని సూచిస్తూ ఆానమూాటు. 

చటటుం 
లు 

రంగా వినవసుంది, 
అజా 

శ కదప యింట్లో వాడు "పెట్టింది చట్టంగా 

ఉంది. కా దనే పురుగు లేదు ?? 

పెట్టితే 

"వాడికి యిచ్చినంత వజ శే 

మంచి మాబ్లాడ తాడు, "లేన 

మూడు శపిస్తాడు అన్న నంద 

రంలో ఆహ యోాగి సారు, 

హు వాడి కిసున్నంతవర కే మనమంచి. 

ధట 5 అ 
నట్టం అన్న క్లు (వచు 

నామ. 

'పెండ్రి 

పెటి తే పెండ్లి క లేవంెటు దినసం అనే 

రకం. ర్” 

పుటినచెటు 
౭ (0 

తన స్వాథీనములోనిది. 

మూకుం “మి పెట్టినచె ట్రినజుండు, 

పానరింప6 గలండు మి(తత నిఅయకా, 

-నే పుచ్చినాండు సకల ది శాపథము 

లకుం గపిపతులం జయ్య నం చేరన్ ౨” 

భాస్కు_* కపిు_౦. 487. 

పెట్టినదిన ములు 

డానథ రా ది కా ర్యాల 

నంపాగించుకొొన్న 

పుణ్యాం ఉన్న రోజులు, 

సుమతి, 85. 

SH 

కుకు.) 

-పెటినదే భికము 
6 
దీనికి మూలకారణ మతే 

అనుట. 

చాల బెటినజే 

ఖిక మనుచు జేని నధిమేపీంచుచూ?? 
భర్మజ, 9,5, 

“వ్యాకరణంలో పాణిని "పె టి నది 

అరా 

పెట్టిన కీటన యుండు 

ఎక్క-డ వెడితే అక్క జే 
యుండు, కదలకుండా ఉండు, 

ప్ో పెద్దల కలం శాట్ నయి "పెట్రినపీంటన 

యురడ నతి నా, బుద్దులం తా 
ఆ వారి, ర.157. 

జరీ లీ 

పెటి పుటు 
(3) రు 

సుఖంగా జరుగుటకు తగిన 

పుణ్యాం శేనుకోొను, 

“వాడు పెట్టి పుట్టాడు. ఏం చేయ 
కన్నా జరిగి పోతూ ఉంది? వా, 

సెట్టి వోవు 
వదలి చను, 

చనిపోవునవూడు వదలి పోవు. 
“తగిలి నా జీవమునకు నాధార మెన, 

నీవు ననుం బెట్టి పోం జన్నె్నె భావజన్మణి? 

కకభాడు పోతూ పోతూ నన్ను "పెట్టి 

భోయినాణడు 4”? ష్ 

““ఆయ్యో మా ఆయన నన్ను పెటి 

వళ్ళి పోయా డమ్మా. వా. 

పెట్టిపోతలు 
మో ముల; 

జెట్టి పోంతల సొంగసాని సెట్రిసాని, 

యింటికడనుండి యజ్రైడు బంటు 

వాండు. శంక. 2.208. 

చూ, "పెట్టుపోతలు " 
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సర న తర “ప్రుట్ని అని పెట్టువోంత లానీంచిన్క 

ర యక)" ౩౯౨ , చెంత యద అ 
షు ప్త హమ. pn కా Pm టు అన్నాదు జకకొోనగి పోపించుూ. క. 

కకుటిపోని ననాం టె చుటూలనే రిక్క - : | 
నో 6 ఎంపి ంతల నాళ సాని "సత్ సాని, 

కలిమి గల్లిననాం డె కాంతవలపు, YE రు లు 
శామలిం. 77 యుంటికడముండి యహాడు బంటు 

జ TT ఉం 
వాలని కుక. 2.208. 

హా ~~ 

అ రం 6 వాలితలళ్లా ఊన్న ంతేకాలం చాడెకి 

నవరానము, "పెట్టు పోతల కేమో ఢోకా లేదు,” వా, 

వాకు రుక్కు_డూ. పడిమంది ' -పటువముందు 
Es 

E- 2 ర గక పెట్టు. ఇత్యాదులు, వత్ క రణార్థ మె. తెలియ 

పెటుకొని యుండు కుండా అన్న'రిలో క కలికి వకు 
వ్ 

"వేశ్యను ఉఆం-చుకొెను ముంచు, 

కమనము పోవచ్చునో చాని ఫఘనుల ““ద్కు శ్రే మున Ss (గమంబునC 

ఉవండుము బెట్టుకొని యుండండో జెప్పినం బెట్రుమందు న్కీపతి కిది పాలతో 

వాని కల్లు లేదా. 9 పాణి. 2.75. 

పెట్టుకోక 

చాపుడు-చీర, 

నోజువాదీ కాక వ వండు. 

గకో, 

మంచిరకం -వీర, 

“దానికి కట్టుకోకలే లేవు. ఇంక "పెట్టు 

తోకలు ఎక్కడనుంచి వస్తాయి 423 చా, 

“బటు బజెటు 
అ ఈ 

తాను వుం తెచ్చినది. 

న సుక కటుకొను. 
లు 

కరా 

“కసం చు తను -పెట్టుం జెట్టు పణికి చేయ ' 

"రెవ్వరు, హుతం హన జం -గాకున్న 

మన్నించకుండేనా,? 

తాళ్ల, నం, 8.70. 

పెట్టుపోతలు 

శప. జం. 

అన్నము పెట్టుట, న్రుం 
ల్ో 

వోయుటదా్యా రా యెర్చడినది, 

ద టల. దల క. 

నిడుము భర్త వకుం డగు నంచుం 

బల్కు గక) రుక్వాం, "7-25, 

రాజనో, చ 76. 

సెట్టువోతలు 
యూ, "పెట్టు లోతలం, 

సెప్టిబండి 

గూనసనూనుకు బదులుగా జుర్రు 

అమర్చిన బండి, 

పెప్టైలో సొమ్ము 
కొంగుబంగారము వంటిది, 

నమ్ము మాపకులో సాము 
శ ౭ 

గాణ”? (శవ. 2.80. 

భూ, పె క్రైనాము= 
లు 

హ్. 

కోను, 

66క్చ్ బ్రయాపంబున6 బె క్రై వెట్రిన కేషు, శులా 

రత్నఘృణుంలకు (బాకు వెట్టు, ?3 

వకు. 4.250. 
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౬ 

'పెెసామ్ము చేటి వాడుకలో : * చేతులు 

కొెంగుబంగార మూవంటిది, వితచి కట్టి మూల వడ వేయి.” 

“క్ష తియజాలతికిం బెళకు సామ్య.” చూ. పెడ జెక్ళ_లు కట్టు, 

" పాణి. 1.55. |! పైడకోరిక 
_ చరా చుప్పలో సొమ్ము. తగనికోదిక. 

యా. మాం! 

mos | పెడచెవిని బెట్టు 
చాన మంచు టు అలవా ఎ (శదతో వినక పోవు. 
టఉయిన చేయి, me పల 5 

“వాడిది ఎప్పుడూ “పెకీచేయే.?? వా, _బోొక్థింబులం బలుకు నా పలుకు 
een కా al లెల్లం, జీందక న్నిడి తన మడ చెవుల6 

పెట్ల మారి చెట్టి.” భార. ఉద్యో. 4.76. 

"దెబ్బలు త్ే న్వభావం కల “ఊఆఅడచేత వేయు 

వాడు, ఎడవుచేత కొటు, 
“కోరి బంతుల జూల గుణవంతము 

లటంచు6ల, చెటవారుల నిడు పెట్టం 

దగ" నెల” చంద (శ. ఠం 

"పెట్లుుగోవి 
య 

అదురు వేటు గొట్టము. 

ఉం 

“కరువలిపుతుండు కకోక వానిం 

"బెడ చేత వేసిన ఫీతిల్లి మిగుల ౩౨ 

మెరా. పు. 40. 

"పడత లగండడు 

వెిడనర పువునిమి., 

6కాృనువాప పగబాండు పెడతల౫ండలం 
న. లం ంాాలలుతాన. శాచరలతాయలల దత భనకు పయన ఎనమదావ్యయునునా-శావారాతయతానుం సం ద. అంచు థమ. దయయ... వకలంటాలా. పెట్టుప్పు డె, యుండ సీ మదవ్నలి యు 3 0 మ వృ డుగ 

"వీడిమి చే (బద్ద లయ్యు ఒక వల 999 రాజే, 8.148. 
దినును ఉపవా, 

పా సపెడతల బట్టు 
పెడక కై | వ్యత్య_న్ల మగు, 
ను తు | “ఫీకరవ రనుల నుక్లుము పడతలం 

చూ, పెడసరకశైం | బట్టన్.” నిరంక. 2.89. 
లబుడరకర ళు మాట “వాడిబుది “పెడతల బటింది. ఆంమేసే 

ల | వాడీ పనో చేశాడు. క శ్రవిజుపు మాట, జెడ) ౌౌే పని చెశాడు. శః 
నరపు మూట, | పెడతల బడిన కన్నులు 

-“సడకేలు కటు కీక్కు_ పోయిన కండ్లు. 

తతత లు -వనుకకు విటిచి పండి, ద్వితీ. పర్వ, శుట, 815, 

కటు, ' ముడదారి పటు 
లు ర కమా. 2.79, తవ్వూడారి పట్టు, 
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“జాడ దారి “పెడదారి జనక తివురు,"? 

Tes Ths 

పెడబాయు 

ఎడబాయు, పిడుచు. 

నగరంబున్ జెడలం౭చాని,?? 

పెడబొబ్బ లిడు 
చెద్దగా ఈము. 

పకనళరు తలడ మంద నాతులం బెదర, 

భీకరంబుగ నార్చి జపజడబాబ్బ లిడిరి.?? 

పజ్నా. 99_100 పం, 

బెడ మటు 
ఇ. 

“కర్రార్టిక్యా 

పడమరుగా 
పడు. పధి 

ఇలమో౭ందం దల డఊడాంక ని (పక్కు_ 

నా పక్కల, 'బెడవుర్షుగా6 జాలక షి పెట్తి 

సెట్లి. 33 కా. మా 2, 145. 

పెడము వెట్టు 

ముఖం ఆవలి-వై పుకు (తిమూ, 

శాల జేసి బోనము 

సడువంగ నొలక  పెఊడము 

హార. 1.14. 

““ప్రుతుం 

దొెటినం, 
e 

వెట్టి.?? 

-పెడమొ గ మగు 

మా బు ముగు 

46 సేమము పేర్చి 

(గమ్మినం (గమ్మణం "బెడ పరుగం బయి 

కన్నుల న్రు (మింగుచుక ఎ? 

వ్, శవం, 4.984. 

సుద ముగ మ వెట్టు 

విముఖత గన-ఎఆఅచు, 

కుర, 

“కడాండియంం జిట్రకంబులకుం బెడ 

“వెంగంబు, విట్టుకాని పట్ట బటం ' 

బోవు పాంభర్త రల వంటంబడి. 99 

మను. 8,235. 

పెడమోము వడు 

మనమా ఆఅ వెం ము ఎట్టు. 

శాస్పుముల్ , 

' కాంంసా “పెటాదు.”? 
వ్ 

వ జ ర 
త్న 

“"వెంన6, 

జేయు”? 

gem ff Wom 

wre Wa 

జజ తెంచుక్షుదురంబు నని 

బెడవేతంల  బెడచమోమువకల౬ 

న్సనీం, 2116. 

ాకాల బెట్టు 

ఆకులపాలటు చెండించు, 

-ఏకాకువజచు, 

“కూర్మి యెల్ల నేం జాలము సేసి 

నన్ను జయా కులం బెటిట, 
లు 

కుమౌ, 11.5స్, 

బుడయు కులు 
ఆ 

కుయు కలు 
అనల 

న్, 18. 

పెడరేచు 

(వోత్పహించు, విజ్బంభించు. 

“మృత్యువు పెడ 
తెచ్చితివి,? 

వర. రా. ఆర. పు. 206. పం, 20. 

“రేపు మాప్రుం బెడ రేచలగా తోపు 

"నేయలగ రాల్ 4?! 

తాళ్ల, సం. 5.153, 

లేప మే లని నన్ను... 

మడ అక్కలు కటు 
రు 

చేతులు వఎనుకక వితేిచి 

కట్టు. 
“వాణి పెడ అక్కు లం కటి నానా 

అ లు 
ఎమ. 

ల వట్లు 

“వాడ = [పక్కన ఊన్న వట్టులు 

“కావ చ్చు న్మః చలతియులు- 

కొండ గనుక, 

“ఇందుల పెడవట్లు నందనోదార్షన, 

మం దారముఖ్యు సంక కం దనతరులు, 33 

పండితా, ద్వితి, పర్వ. పుట. జతే, 
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పెడవాకిలి 

దొడ్డి వాకిలి, 

వలువ మె తికొంచు. బడ చబాకిట 

చెల్లి “పప BE 

(క్రీడా. ప్ర. 2లె, 

సెడవాడన వెచు 
| a Menem 

తేరు చెటు, 
డా 

46 _ .పదిమాళ్గకుం గొన్నతా త్తు మ్కదజ్య | 

నిత కలంచనేని  "“పదవాదడనె వఎవనె 

యింత య్టికికా.)” శుక. 8.187. 

"జబడవాడ బెట్టు 

బపావ్కు-.రించు. 

“వెట్ట్ల సంసార మెది చెంకకుశుని 

నొలువని, “ెదడచాద 6 వరి మనుజుల 
నా. 

జెటుం గాక?" తాళ, సం, 5.119. 
wn) ay) 

పబెడవావి 

తగనినసంబంభము. 

కళ వెదడబవిలు వాండు 

నికకా నిను మానంజాల నెక్కుడి 

"పజడచావు "'లెన్నెదవు కామిని... 

ఊతం. రా. 4.214, 

పెడవెట్లు 
ర 

అ లాడ ముగు, 

“పెడ వెట్టుకో డౌలు నుం చెల్ల బాలిన్, 

యడ చెట్టు కొనుచు నోం" (డనుచు 

(నుక్కు_€6గన్కు వడి~ జి వైవి 

అ మ. క, 5.260, 

నక బరిభపించె' 

నులు ముచయు 6 

వాపోయొను ,) 

వక ప్వాండ్రు ఒట్టి పడ నరప్రుక కు. వాడితో బ్ లు 
చేనడం వాలా కష్టం వొ 

బడసరవు మనిషి 

ఎవరి మాటా విననివాడు, 
“వాడు బాలా పెడ సరప్రుమనిషపి.. వాని 

' దగరక పోతే అయేపని కూడా శా 
౧ 

కుం కా చేసాడు. వా, 

కాను 
ర్య 
(గుం) వెం , 

“ఈ క్టాముల జగదంబిక, నణామల 
ac 

విశ్వానాథఢు చనారాధించెకా మణాస 
దం 

. యుల బాన్నా 'సయుం, బెళ్లాసయు తేని 

' వారి చున్నిభు అగటకా.?” 

కా, మా, తి.185, 

"పతరులప్పుడమి 

పదగంగయుదకము 

అలభ్యము. 

చూ, ఏటావలి గిలిగింతలు, 

"బదవికి మించిన పల్లు 

మితి వూత్ వోయినమునిషి., 
““క్రీకు పెదవికి మించినప లయి 
పోయాడు. ఇంక మనం ఆదుప్రులోకి 
తే కేం? CD 

"పెదవి విజుచు 

నిరాశను సూచించు. 

“ఆని యడుగుచుంద బూలిక్క కను 

'చెదఐ వితచి కటకట! 

కళా, 6.180. 

“పదవులు దడుపు 

భీతిని తెలుపు. 
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య యె ద 

భయ మండొినవారు చెదవులు మధ్య్వాహ్నాన్ని "పెద్ద ంబళ్ళ 

తయుపుకొంటారు, 

ఛభయనం| భ మాదులను 

చ అంగవ్మికియ. 

“పదవులు దడుపు-చచు6 బదములు, గుది 

గాన్? ఊఉ. వారి, 8.186, 

6న నాండం బెదవులు దడుపుచు, 

నొం డేమియు ననక మిన్న కున్నం 
గరులాన్ ౨ కా. మా. 4.170. 

“డింది చారరార ముష్టి కల 

దందడిం చెదవులు దడుప్రుచుం బలి,” 

దిషప, మధు. ము. 16. 

పెదవులు నాకు 

ఆఫవడు, 

పెద వెతు 
అటో 

మాటలాడు. 

వోచంతు లాంటిది, 
నర జ 

“పెద చెతి ఫల మేది [ప్రియ 

"ఆలి 

మాడు 

దా౭కను,”? 

తాళ, సం. 5.262. 
య 

జ Cad పెదాలు పకిం_ట బెటు 5 గ్రా ర 

మిన్న కుండు, 
కక. అస వ పెదాలు సుక్కి_ టం బె క్రైం గల్లా 

పుర హానుమంతుండూ,.? 

తాళ్ల, నం. 10.167. 

పెడంబళ్ళహాదు 
(శత (లు 

దాడాపు వన్నెండు గంటలు, 

రవమి+ంశుం | “| త్రి 

ఆ ౭ంనావ్య కాదు 
కా నాం = “కాదు తా 

అసె వాడుర, 

కర మళిలాము లె బహుముఖుంబులల 

గనార్చివల చెద గాదు... 
*లు 

కకమౌా. 8.167. 

యా” 

పెద్ద కాపు 

(గామాథికారి. 

పెద్ద కులకు 

వ్యతి రేకలతు,ణ చే చండాల 

కుల మనే ఆర్థంలో వాడు 

కలో ఉంది, 

పెద్ద కొండ సేయు 

ర తూలూ, కూలిలూ అంబు | 
Om అ) 

(తాగు సనసముంయం తా మ్మ్దె 

గంట లు, దాది నేసూ 

on 

ూలా గావ్పగణా చేయు. 

ర న్న జా పసి దెద దిగా 
ద 

భావించు, 

ఈ6___ కులహీను లెంగిళ్ళు. గగూడం౫౬ 

"చేవి, బండి నిండయల6ల బోని “పెం జీర 

గప్పి, తండుం చేకొని "పెద్ద గండ 

చేరాదరు. బనవ. 7.180, 

పెద్దగ జూచు 

ఇసాత మిఎచు, 

66కైన్న టు నాంటనుండి నను చెదగ€ 
re] 

న ఎస క మిన్నక -చ౦ంవి 

డై. భా. 1.5%. $3 
అశ శ 

స్తా, పెద్ద గు మడి 

oe గ కంర, 
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ou: కోటి 6 స 

పెద చేయు ' పెదనిదుర వోవు 
హం స © 

గారవించు, చనిపోవు. 
““ఆతులమహానుభావ మని యవ్విరిం దా 

నొక పెద సేసి పారి. 1.84. 
a | 

“వా డేదో అందరిలో నిన్ను “పెద్ద, 
వేసి గారవిసా నంటూ ఉంటే ను 
న్వింకా ఏవో పూర్వ జ్యే షాలు మన 

స్సులో "పెట్టుకొని రా నని ఫీపించు 
కోవడం ఏ మంత సబబుగా ఊంటుం 

దో నీవే ఆలోచించు.?? 

పెదతల 
స 

బు 

శూలం ఆజెదతలకాయ. 
యి 1 

'పెద్దత లకాయ 

1. వమదవాడు, 
hn 

మోటా, వరి, 

2, [(వముఘిడు, 

“వాళ యింటో చాడే పద తల 

కాయి” స్త్ర = 

ఆ ఊల్లో ఆయే 

ఆయన ఇప్పి తే 

చెప్పరు.” 

(పిల) పెద దగు 
ag) ou) 

రజన్వ్యల యగు, 

ళకఏచరురదిం టిబాళ మౌంయి 

వెం 

ow 

ఎవరూ ఎదురు 

మె. 

పెద్దన క్క- 

చిజుత పులి, 

రాయలనీవులో అడవు 

లున్న (పాంతాలలో ఉవ 

యోాగించే వలుకుబుడి. 

“పెద్ద నక్కా రాతి ఆవుదూడను 

ఈడ్చుకు పోయింది.” శరా 

“జశజద తలకాయ. 

ఇద భయ ' *---మొటిమాటికి 
ద సద ఫో మరగి తెరువులు గాచి కాచి డగుతిక 

ఆప్పుడే సంవత్సరం కావచ్చిఆది,”? వౌ. ! _ 

బదరి వాలిన గృహము 
ది 

మైల వడిన చనులు, 

బూంతగద్ద వాలితే ఆయిలు 
య 

వదలవతలె నని ఆంటారు, 

నమళ్శి. 66, 

'పెద్దపిడుగు 

వితుగువ తౌ నాశకము. 

““పంప్రడుకూంతుం(డ సెద్దపీడుగు,?? 

శుక. 3.20. 

AU న్నల తారతమ్యము, 

చుం, తా “చిన్నా లేదు, 

మనములే విగువు 
(శవ, 8.11. 

1. నరమాంసనము. 

మౌానినీ కాటు 

వడక దెను "పెద పాలవలనక వక్ 

పుట నె తుప్పు డుల్లి (తుళ్లి? 
మను.” 4.లి7. 

౨. గోమాంసము అని, 
(బౌన్ = 

పెద్దమనసు చెనుకొని 
ఉడారబుదితో, 

మునకు చేసుకొని ఈశార్య ౦ 



ద ద 
44] “వద 

య య 

సాగ వియండి. ఆవి మువ్ మనసులో 

“జృటంకో్ వదు,” వా, 
ళం చ 

చూ. "పెద్దమనసు చేసినాను. 

పెద్దమనసు అసికొను 

చూ. గొప్పమనను చేసుకొను. 

మర్యాదస్టుడు. 
యు 

ఈ కంద ట్రం సపుము "పెదమనుష్య్యులను వదనగల 
డ ౧ 

జబుటుకొొని ఈ వ్యవహారం తేల్బ్చుకోచా 
లు 

అనుకుంటున్నాను.) వాం 

'పెద్దమాంసము 

గోమాంసము. 

“ప్రినియెడిది పెద్దమాం'సము, కొనియొడి | 

యది కలు మనసు [కొ Es ట్టుడు 

గున్ 4?’ చివరా, 4. 15. 

సెద్దమ్మ 
] 

జ్వేఫా దేవి, ఈము లమ్మ్ 
అ 

పికి అక్క... అని (వతితి, 
66 పెద్దమ్మా నాట్య మాశుత, దిద్ది మ్మని 

వత్సవాయి తెమ్మని యింటన్ . 5 

చాటువు. 

సదమ్మ యిలు 
ట్ గొ 
దారి ద్యనిలయము, 

“పెద్దాప్రరముకోట "పెద్దమ్మ కి ల్లైటం” 
(శవ. స్ 108. 

పెదమ్మవారు 
దె 
మసఈూ-దికము, 

“ఇ డ్రాలో 
ఛం లు 

కని పిలలను పంపడం మానేశాను 
ap) 

చ” 

పెద్దయింటివాడు 

కులీనుడు. 

"పెద్దమ్మువా రుం దలు. అందు 

జలు నొక ౫32 వలయు వాలాంకులి 

జ్ నసలవాండు కులములో 

ఉెద్దయింటి, బాండు...’ కుక, 2.407. 

ఆ” లలిత (చెడు 
we 

జాల సేపు, 
““దేశుక వొడమం బెదయుం (బెదు 

wo 

ముదాడుశాకసిఇాకినుల కలకలం 

కకం క్ ర క మా, 2.63, 

పెదల జేయు 
(యు 

అబు జ గృుహాస్థధర్శ శ్రమునందు (వ వేళ 

ఇ 

“జైదల6 జేయల వలెన్, ముద్దుల జవ 

రాలి” నజాని ముచ్చట లెసంగకొా్ బెదల 
oo 

యనువుతిచే నని, తద్రంయు మదిలోన4 

బాడము తాత్పర్య్యమునన్ ౨)” 

ఇందు, 6.117. 

' పెద్దల జేరు 
చూ, పెద్దలలో కవియుం, 

పెద్దలలో కలియు 

' “రామి రెడ్డి పదలో కలిసి మూడు 
లుంగి 

సంవత్స రాలు కావనూంది,”? వొ, 

పెద్దరోగము 
- వ్యాధి 

శద, 

““వాళ్ల్ళయింట్లో మొవరికో "పిదరోగం 
Vas 

ఉండే దట అందుకని ఆసంబంభం 

ఎంత మాతం కునికిరా దని ఆమ్మ పటు 
డు హూ 

కుశుతూంది,”? 

పెద్దవాక్లి 

డేవాలయాదులలోని ముఖ్య 

ద్యారము, గోపురద్యారము, 
శర్మ 

CRD 
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“జదవారము కకనుకునయంబుగల గృ తాంజలు అయి 
రే మ మ్మింత, పెద నేయుడా నీవు పదల 
ఖఅుభబారము, ల బెదవు.. స? ది 

(టౌన్. | భార. ఆను, 4.410. 
భజ ఖల్ 

పెద్దవన్నపము ౨, స్తుతించు. 
చెవుడు. 6 _ _ కరి కూరయముల్ , వదలక పెద సేసి 

అ. 

య మను. 6.69, 
జావిటిబాడు, బధిరుడు., 

శక ఏ. ఎక్కు_వగా చేయు. 

“ఇప్పుడు దోసము "పెద్ద చేని యా, 

దున్నవయాలికానిం గడు దొడగం 
జెప్పి భయంబు నూప్.)” 

సారంగ. 2.114. 

పెద్దవి శేషము లేదు 
ఎవ రనా ఏబుటి ఐఏ 

అని క అంకు మె 

విజేవం వేదు...కానీ అని పెద్దా చిన్నా లేదు 

వచో చెవూటా అలవాటు, "అంతట "వెజ్గి (పవ_ర్రించ 

అందలి ఒక  వలుకుబడి, డనుటు, 

వాడుకలో నటికీ ఉన్నది, ; కాడికి పెద్దా చిన్నా లేదు. నోటికి 

“క్ పాయి వచ్చినకార్యం జెణింగిం ఏది వస్తే ఆద ఆంటాడు,?? బ్ 

ప్ర మనినం బెద్దయు మికేషంబు లే పెద్దింటమ్మ 

దయుం మా మ శూ శ్వ రుల త పైక 

భంగంబు సేయు ననిన దానికి మెయి ఒకానొక [గామ ేవత, 

“జక 0 

రిల 

కొని వచ్చితి ననిన...” కుమా, 4.60. కంర, 
జా, రుదిలు పెద్దవీధి అర 

రాజవీధి. పూజాగృుపాము, మివాపహా 

“ఊరేగింపు పెద్దవీధిలో యంది. ఇంక గృహాము, 
పదినిమిపాల కల్లా మన వీధికి వస్తుంది. “ఇల్లు ళృంగారించి “శ లవలభు జ 
తయారుగా ఊండండి.ి? వా, | లోనికి దోడి తెప్పించి రంత... 

_ శః వీర. 8.168. 
సుద వెటు 

2 క్ | “తలుపుల బుచ్చి అంజతల్లి వేలుపుల 
గారవించు., Ey దింటిలోోని కతని నింపుతోడ. 3 

“పీతి మన్నన సుద్ద వెట్టు. 93 పరమః. 8.262, 
భోర. oe 5,305. “వెనవది 

అవి యో 

పెద్ద ఇయు జగడనొండి. 

1. గొరపించు, “వసుమతీపతి సభకుక్కా జప్పలంగ 
మమా లకక దక. కతాకు 4 
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వచ్చిన పెనపరి నప్పుడ దండించి ' 

భనము నరువంగ వలయున్ ౨) 

వజూ. త.7రె. 
om ఇ 

పనుజబాను 

కొండచిలువ, 

కకఇిది “పెనుబాముచందమున నెంతయు 

కీషణ మె జనంబులర్క, బెదరం౫ 

జేయు,” భార, విరా. 1.160. 

"ఎనువాములు 

అధికము, 
6కాజ్బనంగిన లోభాలు పనువాములంలి) 

తాళ, సం, 11.11. 
లం 

పెనుకూళ్ల మారి 

| వతిచోటను భుజించువాడు. 

కళ ంగాభరునకు సంగడికాండు గా౭ 

చ్ొఠకో, పెనుకూల్ల మౌ రె నయనిమిష 

పతిం”? వీర, 4.4. 

సపెనుజోగి 
శివుడు, 

““పనుడోగి తేజంబుం బృథులభూత ం 

బులు, డంత్య సీ మరునికదం౦ం బసమితి.*) 

సై చి. ని, 

'పెన్నాటకము సేయు 

వి సరించి చెప్పూ, 
““సంభవదించిరి గంధర్వజాతి ననిన, 

గలితనం చేల పెన్నాటక బు “సేయ.” 

శమ. 1.838. 

పెన్నిధానము గను గాన్న 

దరి|దు బోలి 

క: నంతృ 

కా 
9 
న 

మం నా మ పమ పాపపు 

FoI Ne EEE VR వసం. 

టన లు. ద లాలు 

చ్ క న్నిధిం గన్న పీద చందంబున 

నత్వింతనంతు పాంతర౦గుం డె.) 

i రుక్మాం. 1.84. 
చూ. పెన్నిధిం గన్న “పేద-చందమున, 

పెస్తిరువడి 

గరుత్మంతుడు, 

చెరియతిరువడి అని తమిళము, 
కళనింు చెం గడు (మోత "ున్దియవడిం 

గని రా ఖగ రాజా మా౭ప్రునన్ 4’? 

ఆము, 4.10, 

సుప మమ్మ ముళును 
వచ్చీరాని వమూటలాడు, 

ఏమి చెప్ప లేక పోను. 

కనుకా విన్న టినా౭ డెటుంగుదును 

"పప్ప మెమ్మెమె యం-చు నుందు 

వ్ వన్నిట జాణ వెతి విపు డెవ్వని 

ననను బుటం బెటువేఎి 
యా ౭ రు 

(శవణా, 2.87. 

సెరటిచటు 
శి) 

ఆతి చనువువ బ్ర 7గ*ెరవం 

లేదు అనువట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 

“ఇరటిచెట్టు మందుకు వనికి 

రాదు అ న్నసాయె త వె 

వచ్చినవలుకుబడి, 

పెర టిచెట్టుమందు 

వనికి రానిది ఆనుట, 

ఆది వనికి వచ్చే డయినా దగ్గ 

రలో ఉన్నందువల్ల చులకన 

యగును. డానిమోద వచ్చిన 

పలుకుబడి, 



444 ~~ 
రురు... కుటు 

“మామాటులు పెరటి చెటు మం దగునె 

నృపా!?” రుక్నాం. 4.20. 

పరకేనె 
-ఇరనుండి తీసిన కేచి, 

“ఆటు  కణుకుటు గాల్సిన, "బృుటుల 
ళా దం ణా 

నింజెట మజియు:. బెర తేనియల0) 

కాళ. లి,5]. 

పెరయోగ 

"తేనెటీగ, 
కకచకఘలత  బహుుజలాళయముల(6 బెంచి, 

“పసరయా6గ నందంద పేర్చి నపగిది,*? 

ద్వెప. కల్యా. పుం 142. 

"పెరయీాగలవగిదిని 
అధిక ముగా, 

తనె త్చ్రైలోని యాగలవఅె. 
ఈగలు కూడా గుంపులు 

గుంపులుగా రావడం అల 

చాటు, 

ఈక౬9 ప్ర (ఆ లవకల ముం తంబువంతునళి 

జరయాగలపగిదిని ఎ) వాంస, తీ.29. 

“పర రేచు 

విజ్బంభింవ జేయు, (పేశేచు, 
“పివ్ర మేయయుతపమున్ జపమున్ బెర 

శయప,?? పాండు. 4.61. 

“ఆంతరాతు తను నే మర వేనా, 
చింతలోం చెరేేం-నీం గాకా, 

తాళ. సం. 5,820, 

పెరవలిమానురోలు 

బన రై నా ఉవయాగించు 

కొనదగినది, 

వల్రెలలో పీథులలో నేటికీ 

చలమటముగా దించిన కణ 
లు అ 

తోళ్లు ఉంటాయి, ముఖ్యంగా 

వడ్లు దం-చ డానికి 

ఆవ యోగిసారు, బాటిలో 

ఎవరు వడితే వారు దంచు 
కౌజు పోవచ్చు. 

“వాని యిల్లాలు సిరవలిమానుడోలు,?? 

భ _దావత్య, ls 

వాతిని 

పుెరుగాకు 

ఇరుుసతోటు. కూర, 

“పెరుగుతోట కూర 

చెరుగువలె మృదు చె నతోట 

కూర, (సూర్య. ప్ర! 

' కాలం కో తోంటకూర, యనం జను 

కటట దాం 

' యేలటలుంగు నింకకఠకా 

అ 

' రేయి లల 

వాక బాద శర? ఆం. భా 278, 

రూ. పెణుకుతోట కూర, 

పురుగువడ 

ఆమవడ, 

ఆ వడ, 

సెరుమాకోయిల 

కాంచీపురము, 

డిరుమా లం 

దిరుపతుల 6 

ఇరుతగుతో నాన 

బెరుమ్య్మా 

గుం కో కాకా 

కారీ, 5.288, 

కోయిల 6 

దిక్. = రో రీ 

ఎఅరుమూాళు 
a2) 

దేవుడు, 
“మన సుకృతం పుం జెంప్రు పెరుమౌా శ్లీ 

సమ 'నముట్ ల 

పరమ. 2,178. 
బఅజగాయ 

వసికి మాలినవాడు, అ| వయో 

జకుడు, 
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'పజగాయసుద్దులు 

వనికి మాఠలినమాటులు, 

“అటు నిటు (ప్రొద్దులు పుచ్చుచు, నట 

(= 
ట్ర పెళ (గ 2 [ 

గ్ ళీ 

ర్న ణ్ స్ట లో ba 
ఎద్దులు మొదలగు వానిడై 

వతు -వేసికొని జ. 

వ్యాపార ము చేయువాడు. 

““కలంకంతుగడుడి యిడా కంటి మే 

మనుచు, బెటికసె టాతనిం బిలిచి 

చూపుడును.) బస. పు. పం. 2.40. 

పతికి వేటాడు 

వెల్ల గొంచు, నుసువమూచము 
ap) 

చేయు. 

మాన. అ. 

మటల చెలి గా యసను ద్దు లా రాద 

జైరా !?? Dr 8.78. 

పెజతోవల బోవు 
వ్యభిచరించు ; చెకుణారులు 

(దొక్కు, 

“రను నటు గానం బూని మగనిం చెజి. 

(తోవలం బోవ నీకు)?” శుక. 1.526, 

సిఅహపుెట వారలు 

వేర్వేరు వారలు, 

బన. 1.5, 

-పెఅపోక 

చెడు[ పవ ర్మ 
అద 

త్ర దియసురూపలమ్మీ "క, వ్యరు చెల ' 

పోకం బోరు మును వార విధం బెద 

నిల్చి పూయమిన్ 4) కళా, 7.148. 

సపఅమగడు 

ధరంకుమగడు. 

= పజవుగలచచే నంపించుక మజఆలు 

నపుడు” చందా, 5.638. 

ఊబుఅవాడు 

వ రాయివాడు, 

కకం వారి నెల్ల 6 దజమితి, నజకుదు.”) 

"భార. ఉద్యో. 4.150. 

'పెజసుద్ది 

అవవాదము, నింద. 

“పెద్ద టీకము చాలదు “పెణ్కు 

గల్పింతు రెందు సుజనులు గల రేం? 
కళా, 6.152. 

చుదులుం 
యి 

వక౬డ9ఓ0ంకం౦ (దికూటాచలంబుతోం చిలికి 

చ్చే్టాాటదం జూలుదుము.”?” 

ఖాను. కిపిపి_౦. 762. 

సెఖుకుతోటకూ ర 
చూ. పరుగుతోట కూర. 

వళ జర పైళ్ల మనెడు బెబ్బులితోలు సుల 

గటిట సారం, 85.180. 

పెళ్లి ఆగు (వాడి) 

వ్రాసి అగు, 

' “పడి పోకి ల్లన్నీ వాళ్లనాన్న కని 
పెట్టాడు. ఆయన ఎదుట బఆజేసరికి 

వాడికి పలి అయింది. వొ, 

వర బ్ర్యు సంగతి మో నాన్నకు "తెలిసిం 

దంే నీ పెళ్లి అవుతుంది.” 

సెళ్లినడక 

మెల్లని నడక, 

చెండ్లిండ్లలో ఊ రేగింపుజనం 

మెల్లగా నశు-చుటు యమ్ 

వచ్చినవలుకుబడి, 

ఎవ "4 
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“ఈ “పెళి నడకలతో మనం ఆ ఊ శేమి “వీటనిపి 
జేలుకుంటూం ల కాస కాలు సాగిం స్ట 

వండి బాం | 1. చిక్కు_ లుం, 

వ. ఇ” 

పెళ్టీ పెటాకులూ నుక ప గాం రరర న 
దా కేలా పాటిపోవంగం జే(యవలెం చేటన 

SE పెట్టి యంచు.) 

వాడికి పెండీ పెటాకులూ లేవు.” వా. | “వాడిది ఏదో పేటను స్వభా 
శు మను వమే కానీ ఊరికే ఉండే న్నుభావం 

య? | బాను? చా, 

వఏిజుసుటలోసి ధ్యన్యనుక ర 
ఇ, ఎతు పెటు. 

బావము, ! లాం ౬ 

కకనిక్రి_ “ుళని కొము లుక్కు న కులము 

గంగ దిగిచి దాగుణిం (దోచి పగుల 

పారి, హూ [దొక్కి_*ి? 

చేగులలోని తీట 

తెలియరాని బాధ, 

= 6.58. 

“మణి (ప్రధానుల వెటి మంతనా లెటు 
వ్ 

నన, రానివి “పేగులలోని తీంట...”) 

కళా. 7.19. 

“పేగులు తెంచేవి 

చాలా కష్ట మైన భి 

వాటా, 20, 

-పీచీకోరు 

-జీ-చీలు 'వెట్టువాడు, తంటాల 

మాడి, 

కాడు వటి పేచీ కోరు మనిషి 
కం 

వాడితో ఏ వ్యవహారం పెట్టుకో వద్దు.” 
లు యె 

అన్యా 

పేచీ పె 
తగవు “మెట్టు. 

“ఆక్క డికి వశే సరికి ఆ ముసలాయన 
ర్ సట్టుకొని “కూర్చొన్నాడు. తప్పిం 

చుక వసా ముం ఆకు కుదిరింది కాదు 

కామన 

క్యా పెరిగి నపాట్రతోడ నొక 

“| పియలు భరిం చుసామ్ముల కు జేటన 

చికు జలింప కంతటున్ .” 
లు 

కళా, 6.86. 

పయిని దొరవలే 

లక చుటు అధికారము కల 

దొరనవన లే, 

అనగా కోయిగా, స్వతంత్ర 

ముగా, ముహాోరాజులాగ, 

"పేట 

“జ్సీయటపయిం 

' దొరవోఠ నెవ్వరిన్, సరకు గొనంజు,4?? 

చ్చిన త్రి 

డా. హరి, 4.46. 

పేజుతు 
Un 3) 

చేటు రేగు, ఎక్కు వగు, 

విజ్బంభించు, చెల దేగు, 

“దీవించు పంద తఅఅంుబునం బే శు తిన 

లజ నం(ఘికటక ంబుల్ (మోయ, 

మను. 2.కిరి, 

“పీకు తి రిపులతో విర్కిపో టగుసదు 
హాయ ముకటి పుట్రింపం దగున్. 

కివిక, 2.44. 

నిలుకడలం చెడం బాయు 

_ వీగుల, నాక్కింత నుణటలూ6త లూలో6 
ae) 

చారి,” విప, 8,87. 
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"పేగు 

చెలరేగు, పజ్బంభించు, 

“ద ఊల్లో దొంఇలు మరీ సె కుగి 

ఆన్నారు. సళ 

మ భక్తీ లేక వాడు మరీ 
పీ కుని పోతున్నారు. 33 చొ, 

“పీడసీళు చలు 
ధా య 

అవవవానించు, 

ఆఅవవరాన జీజనళు చలుట 
ఇటా. ౧ 

సూచకంగా, ఒక దండనగా 

ఉండె వచ్చినవలుకుబడి, 

“ఏదో ఆన్న కదా అని యింతమూారం | 

సే వ నీభార్య జఇుంాగాన చేడనీళ్లు చల్లి 

కంపించింది నాయనా! 

టలు ఏ మని చెప్పు మంటావుళి' వా, 

అ దన్న మా 

కళలు ఊల్లో ని విట్లా పోకిల్లా-గా తిరిగా. 

వం జీ వాళ్లు 

జూ త్, త 

"పేడెతు 
(Pn 9) 

పీటలు భాయి, పగులు, 

ల్ 0) 

శకము జైగ ముల్. తలడ మంచ (వ 

దలంకేకా స్వ్యాంతంబు దడ కంగన 

లా, 8.92. 

"పేదకు బంగారుబవిందె అబ్బు 

డెదకు వెన్నిథి దొరకు. 

కకహఫేదకు బం -గారువించె లబ్బుట గదా, 

చెలువకు చమ లంటల జేర్చి నేని.” 

ఊహా. 8.49. 

"పేదకోవము పెదవులచేటు 

అనవు ర్జు నవికోవము వం 

మనుటు, 

-పేడనీళ్లు చల్లి పంపిస్తారు, ' 

““ఫీదకోప మెందు బెదవుల చేటు గా, 

కుడికి యేచు సేయ నోపు నన్ను... 

కళా, 6.31. 

చేద వాడు కోవవడినవ్వుకు 

వదరుట తన మరొకటి 

చేయ లే డనుటవై వచ్చిన 

వలుకుబడె, 

సుద కలు నోర _పెవులు 

చూపు 
నను పేదవాడి నని రుజువు 

వరువ జూచు. 

చెవులు చూపుట పూర్తిగా 

లోని ఆంతర్వమును ఇమమూాపు 

టకు (వ త్యామ్నూయము, 

“మీద "సే నని నోరం (బేవులు. జాపి) 

గా. వారి, ద్వితి. పం క్రి, 201, 

పెన్నిధి గన్నట్లు 

అ త్యాతురతతో, 

దంతో,. 

“ఎన్న ౦౬ చేద చాయం బెన్నిధియింట 6, 

గన్నట్లు (వూణలింగము నంటి 

యిం జె,” 

పండితా, పథ. దిమూ. పుట. 180. 

“మన నుహోడు 
వితకివాడు, 

యుడు. 

““ఆలఖిఅజనులు నిజా గడుల జేదమనసు 

వాం దని, చెడ నాడుదు రనిన మము 

నిసీ యను టరుడే ౭2 

భార. కాంతి. 1.117, 

ఆప 
ఎది 

జ లల 

సంకుచిత హద 

"పేదమాట 

కింెకియాటు, 
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“ఈ “పీదమాట లెల్లను గోపవివశుం ““పేదవడిన పుడమి వేలుపుంబోఅె 

డెననాకుం నొలుపవు, ' బఠియింటిజాకిట నడంగి.ిి? 

భార, ఆను, 1.Jl. 

సేదమొుజి 

ఆఅనవాతుని ఆక దనము. 
య 

తనకు చేత కానివాడు ఇత 

రులకు మొలి మెట్టు కొనుటు 

తవ్చ ఏమా చేయ "లేడు 

అనుట "నె వచ్చునది, 
మాయు 

గయ్యాళి గంపం,గా వణ-చచి 

మొల గా, సే వారిని వారి6 

వచింతున్ ౨) కళా. 5.25%. 

“జ్పీద 

పూరగ్శ్యం ల 
సారులకు డబ్బు తీసికొని 
అన్నం చెడుతూ, ఆశయ 

మిస్తూ ఆండిన మునలావెం. 

చేదరాలివెద్ద మ్మ మున 

జానవదకభలతో = |[సనముఖ 

పాత వహి నుంది, 
అలలో 

““ఆరూఢి యశోద యనం, ేరుపడిన 

ఆద రాలి పెద్దమ గృవాముం, జేరం 

కుక, 2.28. 

చూ. పేదరాశి పెదమ్మ_పేరాశళి 
పదమ యు fo 

నష a 

పేదజపు 

దినాలావము. 

..ఆొన్క, యాజెం బలుమాణు జేరి 

చశ్చేదణపు లలి-ద్కి యును వునోజవికార 

వరనలం పసవియి. టి రాఘవ, 4.6. 

"పేదవడు 
బలహీన మగు, దరి దత చెందు, 

దగిలి యుల, 

పాండు, లె, 150. 

"పేదసాదలు 

చఊఉేదవారు, జం, 

“కమనపురి యేలు నాతని కుమౌరిక 

నజ్జను రాలు దాని-ప్కీ రనువుతి “పీజ్ 

సాదులకే నారని యన్న ము సెట్టు 

చుండు,’ భోజ, 5, 267. 

"పేను (గుక్యిానపాటిగా 
అతిసుల భంగా. 

“కన్న గాం (డగుచు నగళు (ప్రవే 
శింబ, యందు నెంత టివార లడ్డ మెను 

జక్క_ డల చు చుం చేను గు క్కి న 

పాటి 7, నిష్ట en మెల్ల 

బడని ప్రభా. 1.108. 

సెస్ నతు 
౧౧ ౧౧ 

అవ నమూూానించు, 

=e విదడా్యాచంతులను ఇని 

మోేక్క_ కం డెడు ae మూార్భజనుల, 

తటుకున గామ ప్రదకీం బానరిం -చి, 

నిల్చినచోటం బీన్నిళు చలి 
న్న cn 

వేం, శ. 19. 

చూ. పేడసనీళు చలు, 

పేరంటము వచ్చు 

పవాపహోది శుభకార్యములకు 

ముల్రెదువలు వచ్చు. 

““మారారిదోహునింటికి, “బేరంటము 

వచ్చి తనుచు. బెలుచను గో సెక్కా వెర 

మున నదితిముక్కు_ను.)? 

వ. సా, లీ09. 

సేరటాలు 

ము తేదువ, 
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అక్క-లు” అనే దేవతలను పేరు కలుగు 

కూాణా జిరటా ళు అవే (వసిడి వలననూ. 

య 
అంటారు. వారికి కొత్త :-జిండియును గాదువులు నీకు “వేల 

చీరలూ, కొ -జకొక లూ చెట్టు కలుగు, చేదు కలసామ్ము లఅలగుల బోర 

బి టి ని ము తెదువలకు బెండుకం కె? ఊం హారి. 8.98 

కాశీ. 8.81. “చేడు పటుచు, 

పెర బడు “ఘన మెననాపేరు కల చేయకుము,” 
గటివకు. నేయి చెఠుణు చేరి పల. పు, 107. 

రు _ 
నటం. పరుకుచ్చు 
మ జ్ & ల “ముగు లెజుంగ్ ఊఆపపేరంబడనవిధథము కరన 

నన్ ౨) కుమా, ].రెకి. ' 
ఈ + పేరు కు-చ్చి నాలయుచుం బిసాళిం 

చేరములు వాణు జేవు,”? తాళ్ల, సం. 12.8, 

“'కలరవంబుల రకంబులు పికంబులు “కరదుకొని వెచు (తలంటిచీర 

చేర, రమణం గీరములు పపేరములు యా ౧౧ 

పాచి భదాపరిణశము. ఆ. 1. వోలె) 

నూ. ఊపీేచములు చాటు. ఎగసి వడు. 

"పేరాను తెల్లటి “చీరను గుం డముగా 

చేరు చెవు, చుట్ట వినరి వేసినవ్వుడు అది 
“కీరాని నుతింతు “కేలిసమయంబుల యిట్టి దాట్లు వేనుకొంటూా 

దంపతు లెల్ల నాతనిక ఎ! వోవ్రునవ్పటివ లనే ఎగసి వడు, 
క (లలల ల తతా ల వెచు తెల్లంటు. చీర 
బుదిడు వోలె హా వారి, 4 29, 

అంకిత మునరు. -పేదుకొను 

““ఆ సుతరత్నము “పీ రిడుము నాకి? ms 

సారం. 1.25. 
జే “కీ దొనంగిన కీరి బుధూలు పేరు 
సేరిన నేయి వ అ కొనంగన్ ౨” నిరంక, 1.92 

గట్టగా చేది ఉన్న నేయి. ““మ్కుకుందుండు -గాండీవిం బేరుకొని 

బన. 7.190. యి టనియెన్ .”? జ మి. 7.180. 
అల్ 

చేరుంగరము స యూరు ల కః 
ఉరు చెక్కిన యుంగరము, బరు గలవారు 

వొ ర, | (వఖ్యాతులు, 

P29 
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న 
బన 

— “ఈక్వరభ క్తిపెంపున వీరే పరల , క్సే రుడుగ జేయు 
వాదు, 

౮ 

రూము మాము. 
పండితా. (పథ పురా, 296 లా స్ట 

సీ జ్ “రీ డబి! ఆరుల పీ దుడుగల జేయు 
కరం TOE ణునొ ! *? 

(వసిద్లి tn Be వర, రా. నుం. పు. 128. పం. 18. 

ధ్ర న్యాత్ముం డై పేరుగాం,చె నిలకా పేరును సెంపును లేక 
నండురి బాప ప డా క్రీ నామరూపాలు తేకుండా 
నూర్య నా రాయణుం్కడు. ఆఅ 

"పేరు గుచ్చి అను 

చే 5 త్తి చెప్పు, 

ఈళప్ర్ను బోయినకార్యంబు వివరిం చెడ 

నని చారల వేజంపేం బేరు (గుచ్చి 

యి టనిణయు,?? 

(ప్రభా. 4.81. 

పెరు (గుచ్చి (తెలుపు) 
చరున (చెవ్వు). 

“కపెలుచ  నేడ్చె నారడిం బోయిన, 
(పజల చేరు (గుచ్చి పనవి పనవి.? 

భార. మా. 107. 

“పేరు చెమ్మున దూజెదు పేరు (గుచ్చి, 
తాలీ యడిగినం గసచెదు తారళ్లుక్రానక,?” ' 

బహూ, 2,67. 

కకుమయుని “జఇెలియలు...పీరు హే 

బుమ లు -తెల్పినతీరము. లెలం. 

పండు. 8. 126, 

పేరు చెప్పిన పాజుపా యైన. 
' “అక్కు డ పేరుపేరునా పిలిచి సంభావన 

నిలుచు 

వాడి [వతావం ఆం తథఉెది 

అనుఠ€ు. 

““ఆండజవరయాన ! యవని నీపేరు "సె, 

మీనం బూలూాపా మెన బెళడి నిలుచు. 

సారం. 2.20. 

“ఖిన్న కటంబు ఆ పేరు "పెంపును లేక, 
గంధ నాగంబు లెక్కు_డ నడంగె.ి* 

విజ, 1.42. 

పేరు వడు 

తమ య సాం (వసిద్ధి కెక్కు- 
కత సనక'సనంద-నాదులవ ఆల దేరుపడి 

నిన్ను ఇుూూడు, ”? తాళ్ళ. సం. 6.24, 

సరు టు 
eఎ 

తవ వట్లు, నిందించు, 
లు 

6ళ సే "నెంత "బాగా చేసినా వాడు 

సురులు “పెడతాడు,” వా, 

"పరు పెంపు 

రు (పతివ, జుం, 
(©) 

కకాకేరు “పెంపును లేక”? 

విజయ. 1.42. 

ఆతం తన్. 

వార, 7.160. 

నలం ఇసు న్నారు.?? వా, 

పేరు బయ అెక్కు 
షన వచ్చు. 

కనా ఏలన బేర బయ లెక్క 

“నెిటుల్ 99 పాండవో, 8. 
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"పేరు మాపు టిడి తేవొ-అనుటకు అనే 

రూపు మాపు. వలుకుబడి. వాడుకలో “ఈ 
66కజ్రుల రాఘవుల పేరు మాపు మము) (పొాంతంచగో వరియెరు అన్న 

జ అ శ చల. క్ల మ 
మర, “తా, యు, OR ఎలి క ఖే సజు కై కాకులను. ” 

"పేరు మార్చి పిలువు 6ఆమటపదికు. లింగార్చకం డనెడు, 
"తా చో (వతెజ్జ్ఞ చేవి అలా చామంబు వినంగ ఠా జేమి కర్మంబా లక 

చేయక పోత నా చేర బస 6.155. 
జ 

నూూర్చి విలవండజ వనుకు అల మా రకు. 

వాటు, (వఖ్యాతి చెందు, 

6ళ చేనేత “రేసు సి చేతులుం గాళ్లు, కలి ోోజగంబులోనం బే 3౩ కి నడాన 

జజ (కొవ్వాండ్ కతుల చేతల దణిగింప నంచు??? పారి. 1.66. 

కున్న నింతటనుండి 

మా రి-చి పిల్యవే...ి 

సారం, ద్వి, 1. 657. 

శేరు లేకుండ 

జూ తిగా తేకుండా. 
అజాన్ 

కళశ్పాందు-సర ౦బులో6€ గుందనపుందమ్మి, 

చేరు అేకందడం౦ంగల చెలగించి.?? 

పఖా. 1.120. 

నన్ను €, 
యో 

చేప ' ta 

వబ రతి బరు 
| PT 

చూ. పేమ కోకుండ జేయు. 

చేరు లేకుండ జేయు 

రూకు మాము. 
““అిందుసరంబులోం గుందనంపుం దమ్మి, | 

మీరు లేకుండం~ం బెలగిం-చి.?? 

పభ, 1140, 

చూ, పీరు లేవండ. 

పేరువాతు 

చరొ్కొ_ను, 

కసా సారెకు బిరుదులం చేరువాతణి, 

చేరి వినుతింప6ల దము చెంచు చెంచు 

దొరలు,” చం(దా. 92.91, 

పేరు వినబడదు 

అలాంటివాడు చేడు - అలాం 

ఉరుతో విలుచు, 

కన్నా రత్తి -ఏరవు (ప్రయ మెలర్బ్చుల” 

రుశ్య్యాం. 4h, 121. 

పే రెత్తి యమ్ము 

ఫలానా ఇది అని చెప్పి 

వాము: 

అమ్మునవూడు దని నమ్ము 

తున్నారో చెప్పడం అల 

వాటు, 

““ఆధడరి ఆకు రత్తి యు టుని యమ్ముల 

దొడల గలి 

గా, వారి. ద్వితి. పం క్రి. 1842. 

"పేరెము తిరుగు 
అఎలయిఐచుకొని తిరంగస, 

*ఈహచదెరలాడు జిఅకొల్రు6 'జలంగి పేరం 

మయి, దిరుగు బర్విడు.”” 

గా, హారి, (పథ, పం కి, 605_606. 

సరకు బోలో 

మరు దె తించు, 
అఖండ 
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“విపుణుళ గరుడని పీరెాము దోలుచు, రొంజెం, గాళహా నీ మవా త్త్వ్వకథ 

జెరని నీవు నోపిం-చిననులి” యొనర్సి.?? ఇందు. 1.8. 
తాళ. సవం. క శాం 26. 

నా = సేరోలగం బుండు 

బురెము అరి కడ ండం సేబటేవి ఊపేరోలగం౦ంబులి? 

వరుగౌత్తు. జెమి. 1.5. 

“దీర = నిజఖడ్త డీ ప్తులు నిగుడం,ం సుర్పిందులు 

జాటి పేరెము “పిటి సుడివడ నాడిని? 
య. స అతనా 

వ ద్వి. క. ఊఉ. 165ర్ పం, సద బిందువులు చెమణు., 

చెమట బొెతుం (వయిర్ = 
చేరములు వాటు జు యా 

వణుగల్రి వోవు, 

బాలు, 

కనిపాతితవకుణం బె నింగిం బేరెము, 

బాలు పూతకు తం జుపతపముతో 

పారి. న.18. 

“జల్లులతో డి పెన్బల్లెంబు లెగవెచి, 
పటు-చు6 బేచదెముల్ వాజువాదుఎి 

క కళా. 8,42. 

సేరెటుక పడు 

ఆన చందు, 

కకక రెటుకపడుచానాదేశాధీకులకు ల” 
ర్ట ౬ 

భార, గ్ 9.172. 

-పేరెలు వాటు 

వరుగు లిడు. 

కక _ _ గజములు గట్టి -జ్పీ"జలుంవా౪ఆీ 

తిటలు (దోచి, దట్లంబు లె 'సముదతి 
భా వని యా షు 

వండడం చట 

పరువులు . 
చెముటు తమిళం.) 

“కదందడిం దొరుగుపేర్చిందులతోడన, 

కన్నీరు తారలం గదడదలుకొనర6రగ టి 

కుమా. 5.70. 

కమా. 9.49. 

gh gp అపిండి 

జేలాలు వినరి చేసినవిండి. 

"పేలపిండిగా 

అవలీలగా. 

“కంత కఠిన గంఖభ మొనా అతనికి 

పేలపిండిగా కనబడుతుం దంట 

నమ్ము,” వా, 

' పేలు (గుక్కు_ 

పండి. పర్వ. 860 పా, 

సర నవాడు 
oN 

(వఖ్యాతి చెందినవాడు, 

ఆం. భా. లింకు, 

"పేరొందు 

(వసిద్ది చెందు, 

తలలోని వేలను చంపు. 

కము 

నమూహాము, 

“పకపక కోతులపెకంబు నవ్వి” 

వర, KE యు, సు 220. కుం. 18. 

పెకి వచ్చు 

1. మోడికి వచ్చు. 

జ 

లా 
ర 

ధ్ “కి రాకకండు కకభుల్ .”” 
కప్ భూసుర (శేస్టుం డిలలోనం చీ, పాణీ. 1.18. 
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రాలా యా వా యా 

2, వృద్ధిలాకి వచ్చు. యై గొపర కుంచంబు గూల 

“ఎన్ని పాట్లు పడండి వాడు -స్పెక్టి లుడటు 
శాం మా స? 

33 క 
వస్తాడు * Gi కొనిరి తే కుంచం కూలబడి 
పెకుడుపులు నట్లు, 

చె తిండ్లు, చిఅుతిండ్లు. మటణింత కావా లని అడగ్గా 

అక్క-డా ఇక్కడా తినుట, అనే పోయిం దనుట. 
బతు కన్నజే యిట్లు పె కడ్పు ““కేలాన తేల పె నొసరం గుంచంబు, 

లందు.” బస. తీ.62. ౫నాల బడ్డ ట్లు గనాడ ని మనిన? 

“పాలు దాగినమో౭దం బె కడుపులా.” పైచిర 

తాళ, సం. ర.1రికి. 
ఎ ర ఆ తదీయము, 

"పెకూటమి మ యై ళధ్చాడిదంపుల గోలలు జటెడం గొంద 

పురు పూయితము, బహువర్ష చితితాజినము పె-చిర 
ఆం. భా. 2.180. . గా? జార, విరా, 1.211. 

ఆ! 

దె బడు, దై టకొంగు, 

కకకినిని గోం(డిలుచుం బె కొనుపం-చ చంచ లా్యత న నల 
ర క్రొప్యుటం గాంచి మౌని దాం, గొంచక 

నఖముల ఎ” శకం. 1.601. 
ప క్తైం "చ చెజుంగంులి? కళా. 8.82, 

తా అచు న్ 

మైక్ లుపు పెచేయి 
Ss Coa వ్యాపింప జేయు. 1. అధికుడు. 

““ధూపభూమముల్, సె కొలుపున్ “ఏ రాజు ధారుణీభారంబు వహియిం 

సమర్దగఆం బర్వెడు. గుగ్దులుయూర | భల అలపకాయనికిల మ చేయి య్య? 
ధోరణికి? పాండు. 1.108. ట్ర (శీనివా, 2 41. 

ఇ కోత కోయు ౨. ములుచేయి. 
నాకాక. 

రా 

ముక్కతో ఒకరు కో 

దానికంకు చెద్ద తురుపు ' 

ముక్కను వేస్తే అది సై 
కోత అవుతుంది. ఆ వట్టు 

వ 

వాడికే పోతుంది. 

నారాయణదాసు ఆఅంబరీహచరి(త. 

యమా, కోత కోయు, 

““ఎంతమంది 

“ఈసారి అన్ని హపోటీలలోనూ వాడిబే 

“జు వపేయిలిి వా, 

“ఏం తెచా సంగీతంలో ఆడవాళ్ల దే ష్ 

చేయలి? చౌ, 

సంగీతవిదాం౦సులు 

వచ్చినా పాటులో చాటదీబే “పెతేయి.ి 

చా. 

చూ, మలు కేయి, 
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ర షా 

-పటకొంగు కేలున నులివెటు 
తప వ్ 

కాసు చఇందుటను సూచించు 
a 

జు 
నా 

కతన కుని నవ్వి యవ్వ్విక ని ఆాంబుజ 

లోచన  పెంలటకొంగు "క్కేలున నులి 

వెటుచుం...ి? శుక, 2.470. 
Ae) 

హెడిపాళియ 

అ సిడివ లేము, బంగారు తళా 

een 

“దను ను ద్యావామున కమ లేం[ద 

దిగ్ని, లాసవతి సపపెండ్పాళయల బోని 

తెచ్చు, జూదరలా చాయి? 

కుమా, 5.112, 

చెడి ముడుచు 

గ ర్భాధానము వేయు. 

నిన్చ్ తార ము జేయు. 

స్ట శర 

ముని యేంట సే పెడి ముడిదినపనకుచు, 

చనుగుబ్బ గోరా తి చనుగమ్సి వాయు.) 

ఆ. మ క. 1].తిరి ఖా ll. 

చైడి వసంత మాడు 

బంగారుతో మునిగి తేలు, 

“తళుకుల చేత 6 దాము 'సతతరిబును 

పెండి వసంత వమూదడదలగంకొలి 

రాజనో. 4.69, 

పెత్యరోగికి పంచదార చేదు 
లాలా 

సీదృష్టి దోప మే కాసి చేను 

చెప్పేది నిజం అనువట ఉవ' 
వదా 

యోగించే వలుకుబడి, 

ఇబే “త్యం బెక్కి.న నొటికి 

చే దగు చక్క_రపాడి అన 

సాం సా వంలతో కనబడుతుంది. 

ఇలా Mere పిన వడదు, 

సంపం గిమన్న. 95. 

ప నడుచు 
QC 

దండెత్తి బోవు, 

“వరుస మాళవబర్బరభరణిపతుల, “పి 

నడిచి భీషణం బెనభండనమున.ి? 

కళా, 8.115. 

పెన పటారము లోన లొటా 
రము 

ఆడంబరం తప్పి తే అంత 

నార "లే డనుటు, 

“ఆ జమోూాంచారు దం తా “పిన పటారం 

కిన్, 

చాక్ న లాటారం 4? రెం 

“పంక జూకదో, దాన మృ ణాళ 

వలులకు ఎని పటార మె కాక చారి 

లోన లాటార మాలు మది లోక 

లతెణుంగర చేయు “నేటికిన్ ,*? 

తపతీ, 

“జనము సంజోకలు 
Qn 

SSNS 

జోక్ సేయుట కృషికి సిద్దము 

జేయుట అన్న అక్జరేలో 

నటికీ న శ ఉన్నది. 

“జను చోక చేసినాడు,” 

“ఆనిన నంగీకరిం-చి యయంబుజాత్నీ, 
యపు టె నసంజోక అలమర 

జేని.?? కుక. 8.]1 88. 

“కరుడు మున్నీ టి జోక్  సేయంగ౭జూలు, 

చాటువు (తవ్విం చె.” యయా, 1.80. 

“జకనంయటు 

' “నీ చజేవిభంబున మావితము జోక 
నే-సెదవు క? 

హారిళ్ళ్చుం (దోపాఖ్యానము. 8.80. 



“వ్వేత కేతుండు చోక సేసి 

పద్యాల న్న్న యం-చభహుమాయిు వడి 

"నిక? య్ త్త, 5, 

చూ. జోక సేయు _ - సేద్ధప అచు, 

వంచ దులుపుకొని 

చూ, బట్ట దులుంపుకొని, 

పచారము 

కవట మునది, 
ా 

“కనయాగారప్రుం దమి। (ప్య 

ముల మెల మెచ్చు తను 
మిథ్యా, చయములను చెపణబూర పు, 

నయమున ముని 

రమింపకా, 

చు 
Qe 

గకుకటు, 

బల్కు రిం 

విప, 4,18, 

చుం ప పబజబాూారాలు, 
వ. 

"వెంజుంగుులు , 

పణారాతే చూచి సురత 

తాళ్ల, నం. 8.86. 

చూ, "ప పుజారము,. 

౭ 

తిన తరువాత "వెంటనే 

వాన వసే వితనా లన్నీ 
pene = టు ప 

బయట వడిపో తాయి, 

దానినే ఆ కీను మవ క 

అయింది” అంటారు, 

ల పడు 
|» 

కప్వించు, 

పెపడి (పియు6 గరవపింపం౭౫గ లి 

రుక్యాం, 9.128. 

“నాటు 
Qe 

విజృంభ౯ము, 

“ఘాేోేటక.. తాభ్రుం డె యత ౭డు 

me ee 

జ ఖు దు చతల. మాదన అలు... వరాలు నాయనా నయన. 

లాయానచారవవాలడారారారా-నాపతనతలు ల అరా దక. ఆయె లు జ వ 

శా 

అలు. మం పట బట యు 

rue 

““భార్ల్షవరాముండు నేడు నున్నం 

లా రెడు ees చె (క్ వ్వ న 

మాటున "దాయి కానీ, 4.27 70. 

మాలా పడాల లస ఉంద్ 

హాల ఆమాటలు 

క వట(వియభాపణములు, 

చూ, _పెవూతేవలపు, పెహూాత మెలు 

గులు, 

“వాడి వన్నీ పవూతమాటలుఎి చా, 

పె పూతమెబుగులు 
రె 

వట్టి తళుకులు, 

కరకు రైక వన్ని పెవూత మెణటుగులు,”? 

ఇ” 

చూ “షి (పె వూతవలపు, పెవూతమాటలు, 

పకా 
వూ 

క వట[ మేము, 

మె పూతవై వాలా మాటు 

తలా ఏర్పడ ఫళతాయి, ము 
యా 

పూత అనగా గోడలు మొద 

లగు వాసికి మ చ్చ లు, 

జొక్కు_లు కనబడకుండా 

పూత పూస్తారు. చాన్నే వై 
పూత అంటారు, అనగా 

ఆంతేర వ్ మేమూ తలీయ 

కుండా అనులటు, 

“త్ర వులంం ఇగువలు బిగువులు, నగవులు 

వూంత వలపు నయాగారములన్ ఎ” 

రాజనో. 8.77. 

చూ, శెవూత ములుగులు, 

వా, 
లు 

దా 

జుం 
బచ్చు 

ww) 

0 

మెగా, 
QQ 

జ 
పె చృనిపించుకొందు మని...) ర్ట 

లత. 2,9, 



వై వ-నై మె ఉర భన 
Ee పెచ్చులు ““సాతునకు సె మెఅంగు పెటవలనీ 
ర ఉన్న ది.’ స్ట వా, ఆధిక ము. 

వదో ఒకటి కొనగా యమెన దా రగు 

బహూకృతిగా వచ్చునని. బ్రెది 

చేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. 

పా మై మెచ్చు ఇది ఒకటా?” 

“లచ్చియుం జందవామయుం దలం 

పుల మానికముం దలంప బె 

"పెచ్చులు.?? 

పారి. 2.96. 

పప నడుగు 
ర్తి 

మాద మోద అడుగు, వే 

వే అడుగు. 

సిర్బ్చంథించి ఆనుటు, 

య వ్విబుథ మా య. పేమ 

తోడం జెపి నడుగన్... 

కఫా 

(పాణాలు పెనే స్ 

నిర్విజ్ఞు డగు, 
౯ 

కకం త దూరం చచ్చీ ఇడి ఇళల్లానా 

వాడు ఊళ్లో లే డ నేసరికి చె ప్రాణాలు 

న.నత, 

1. సాగుబడి యగు, 

అద్ద 'సేంతకుం జొచ్చినపు డున్నదీవి 

తోం బి యాబు దీవులు పెరు గా వెం 

' జెలంగససలతిి 

పస్ పోయాయి.” వా, 

ప మెయటుగు 
వూ 

సాత్తులకు వన్నె వేసి ఆరిన 

తర్వాత హాఅ్హిగు కడితో 

"ళకువెఆజుగసును మె మెజటుగు 
౭ aE 

ఆఅంటూరు, 

జాక్ 

iE 

ముం 

మృదునిటల 

కుమౌా, 8.69, 

“కాలంెనెల సుధారసంబునర గజ 

వంగ నొరనీ కడిగి కౌముదితోల 
మ్ములు౭యగుల విదల్సికాని 

గిడున ట్లోప్వూ నగజ 

రుచుల్ , Di 

కూ 
వ. 

౨ తా, 

"కక. 1.129. 

2, మెరుగు, 

““సహాకారమిల చేలా, భారములం 

జూరు హావుచారి కృత సారణు ల 

దె రె నచెంనలువ యమారికలలాో ... 

వచు. 9422, 

పెరుపచ్చలు 
రచిత 

నై. రం, జేర, 

5చీలం౮ బోళ్లును వీళ్లును జేరి వొచ్చి, 
పయిరు పచ్చలు సీ... 9 

యయా, ఆ 1]. 

“పెరుప పచ్చలు లేక (పజలం "నెమ్మదిం 

గుంద, నిల్లు ముంగిలి యను టల “గాంగ, తతి 

సుదకీ, 4.69. 

“జ లపేటా 
యె 

కుడ విధమైన అంచు, 

“ముర ్ఞుశి చుట్టిన తెలిపరంగశి 

ముకాను సెల -పీటాడబ్బు 
రెం 

పనుల 

కుక. 2.426. 

పల పల బడికొను 
రాలు హూ 

మాద మాద వడు, 

“కభమిగాని పెలపెలం బడికొంచు భటా 

వళి చూడంబోవ వెచ్చము గొనిపోవు 
దాదులు నిజుంబు గనుంగొని...?” 

కుక, 2,40, 

వచ్చు 



పెవచ్చె ననుచు నభవుండు ఖీతిన్ ౨) 

భా. 10. &. 1248. 

కూరలు 
(aa 

ఇతరులు. 

“వచ్చులు శ్రీవ -గాని పయివారలు 

చూ-చిన లి) (శవ, స! 

పె వేసికొను 

నిను వంటివానికి నియత మే యిట్టి, 

సని తేనిదుఃఖుంబు "పి వేసీ కొనంగ లి 

వర, రా. అ కు, 529. పం. 19. 
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“కీపశో 1! తనమెచ్చులు తన కాహా సాంగిన పుడిసెడు బోవు 

చూ. మోద వేసికొను. ' 

ప సారి 
(on 

వచ్చే నంవత్పరం. 

క్వాసారికి ఈ వేలో పత్తి వేయా లను 

కఈ5కంటూానులి” చా, 

పొంకపజఅచు 

వదుము చేయు 

“భు జుపరిభఘుంబులం బొంక పఅ-చి”+! 

పాండు, 1.9. 

పొంగటినెల 

మార్త శరమానము, 

వొంగటివండుగ 

నం|కాంతివండుగ , 

కర్మ 

హొంగారు 

బపాంగు, వరిలు, 
pr? 

“విశ్వంభర మిన్నూ ము క్ర్రు ననగా 

జబాాంగా దె, 

కవికి, 2.౪. 

కకసంచు సందులం ఊఅవపీగని పాంగార 

మధుర సమిళితపరాగయోగ ంబు.?? 

విప, 8.88. 

 “ఆఅనుచుం 

తకు 

ర్చెక ల 

వొంగి... పొంగు 

ఆనవసనరంగా ఏజ్బంభి - 

నష్టమే కాని లాభము "లే 

దనుటు. 

న య్య్యిమోద మవెట్టన "జై 

వెనా పాంగినహూశు పుడ్ 

చెడుసీళ్లు తగ్గడం తప్పి తే యే 

మున్న దనుటవై వచ్చినది. 

వట్టి విజృంభణము తో 
నష్టమే కాని లాభము చే 

దను పట్టున ఉవ యోగిం చే 

పలుకుబడి, 

బరిఫఘుము వె చిన, దనుజూం౦ 

డొడెసి పటి తన భునహేాతిం, 

దునుకలుగ నతిళ్ న్ పొంగిన పుడి 

పుడు బోయె ననుచు గేలి యొన 

ఉ త. వారి. 4.287. 

వొయిమోాద చెట్టిన ఎనరు 

మని పొంగుతుంది. 

ఆది అప్పటికి విజృంభణముగా 

కనిపించినవ్పటికీ మరొక పుడి 
చెడునీళ్లు తగ్గిపోవడం తప్ప 
వచ్చేలాభం ఏమో లేదు, 

బాంగుడు వడు 

వాంగ, అతిశయించు. 

“మూారుతర దె చె(తేసంపు, త్పూరిత విభ 

వముల చేడు పాంగుడు వడంగా.?? 

కావ్యా. 8.115, 

బుస్సు 

హొంగుని శీ 

చిట్టుడుకునీల్లు 



వాంగ వొంత 

కొంగు అతు 
డా 

ఆడికి పొంగు, 

“అప్పలు పొంగు లె త భారలం 

లించి యలం చె నంగజాం, డప్పటిమందు 

“లల విరహాగ్నికి విందులు చేసి కోవు 

లిన్,” కఐరా. 8.108. 

పొంగువాయణు 

విజృంఫించు. 

కకవాంరు బల"'నవమూహా ౦బు హాంగుచా 

జఉయు, నొంశెరులం జీరియుం డాలు 

చుటియు, వికమంబులు పేర్చి యు.’ 
డు 

455 

జర. 

రుక్యాం. 8.84. ': 

పొంచి యుండు 

దాగి యుండ, 

“6... అమ్మడువు నజుత నొక్కా పఆఫు 
గల పాద లఅూూచరమిఐ 

యుండితి.?? భార. శల్య, 2.46, 
4 

పొంచు లిడు 

డాగ్ యుంను. 

లెస్స 

' పఊొంతనము లరయు 

వపాంత___పాొందు 

“వాంతనాలు చూడు” అని 

నటి వాడుక. వధూవరుల 

జాతకాలను బతి ఒక్కా 
లు 

క్కు_రూ వ గణాలకు చెందిన 

వారో, వ జాతికి చెందిన 

వాడో ముొుడలయినవానిని 

వరిశీలించి వా రదరికీ వివా 

హాం తగునా తగజా ఆని 

జ్యోతిశ్ళా నర్ త్యా వరిలీలిం 

చుటు. 

“కణత ండకును బెంతనము లెల్ల నరన్ 

యున్న వని పల్కి యారేయి 

. యొక్క లగ్న, మేర్ప్సఆచి...?? 

దూణి పొంచి 

కళకర్యయాలంబున మించుంబాంచు విడి | 

“కాంతుం. (గోలు. కయూ, 4.198. 

పొంతకడవ 

వొయ్యి దగ్గలు ఉం చే సిళ్ల 

కుండ, 

ఆం. ఫాం. 2.246. 

బొంతక శె 

తార్పుడుక క్రో, 

భొంతకాడు 

తార్పుడు కాడు, 

పొంత కూటికుండ 

నమిఫ్ట్రిది, ఎవరికీ ెందనిది, 
తాళ్ల, చం. 12.151. 

hr mh — 

శుక, 2.166. 

రారు దాసనవాొటూ (చూపులు 

నంగమనుఖము నాకించు 
ఆస లు, (దృష్షంలు .) 

చటికి రాయలవీవులో 

పా కు మైనా ఈంచదాి” అని 

ఆశ ఆన ఆఅరంహోన ఆఫ 
యి 

వాటు వాదు"తెొరం, 

“ఫాం దాసపాటు చూపులు సుట్టి 

ముట్టి, దందడి గనార్ములం దగులంబు 

మివుల,ి? 

పండి. ద్వితీ. మహి, పుట, 188, 

రూందుకాడు 

కళజగవుు విందు తమి్నిముూుపదవాందు 

శాండు -వేండి వేల్పు” 

అచ్చ. రా, అయో, 41. 

“ఆస్ట 



నష్పూలు పాడ-చి 

బాడి-చి,?? పాండు, లె.18. 
“బ్రలితోలు చ్శితంపు వలిపదుప్పుటి6 

జేసి, 

పొందు... పొాకా 459 వసన NN 4 4 

హొందుకొను వొక్కటిరాళ కు పోటాడు 
౧ ౧ 

డొలకొను, ఆల్వారమునకె కలహించు. 
న యమా 

“ఆనందముతో జీరెపీను నరపతి పొక్క. జిరాళ్ళరీతిగా 

శయ్యా 0, బాందుకొని..*.) 

నా, పంచ. 1.581202. గాఢ వై్యతితో, కలసి మెలసి, 

2 వా లిదరూ పాక్ళు_టిరాళ్న్స రీతి 
కూతు. ఇల గాది ల లి 

ఆన్నారు, 3 భూ 

విద వణుచు, వ 
గుద్దా Os ae సియకు 

EE =బ | క్రుటి చాని నొకు_ రుని జాం బెందు సుష చనన 
చ. స వెలికి తెలియ నసీయక అనుట. 

| “ఈ విషయం ఎక్కడా పొక్కానీయ 

మూందువడు వద్దు. కొంప మునుగుతుంది. జా త్ర? 

నదివడు, అనుకూలించు. వా, 

“ఓనఖ్య ౧ చెన నాతో డం బోందు పాక్కివపడు 

పడక ల” శ నొచుకొను, 
భా. రా. యు. 200. | వా. 

| ““వక్యునకుం గెనెం బోలు నిన్నూ 
దాందువఅచు త. - కు ou ల లట లం జ అంగద యన్న బొాకిఇ_ పడి యా 

అమరు. నృృపనూనుండు పల్ము_ +? | 

“ఫ్ర తికారత్ను ంబం భూప. ణాన్నిత జ మి. 5.171. 

ముగా బుస్పుతల్బ్పమునందు. | పౌ క్కౌత్తు 
శీ 39 ణ్ ళ్ ౯. పలచి. రుక్మాం. ఎండివోవుట చే జెళ్ళ "లేచు. 

పొందుబట్టులు | “సా పజ్యపుం. . బలుకడెం జమురు 

ళు © ప! శ చ “పాయగవాళ్ళకును దమ పొందుంబట్ల _ రా : 
కను వారు వా రిక నం వడి వూగకన్ను 

నొక్క. నాయడు? అగ్ని నే తము శివుని) లు 
పండితా, మహి. 259 పొ, at (కను Ea 

న్మతము. 
కళ్లూ ౦దుంబటు అ 

| 

| 

పాకాభలిపోవు 

పాాససలు, దిగులు చెందు, 

“తొల్లి టి ఇాపోద్రతి దల.-చి పాకాలి 

పోవుల గాని పికంబుల్ ౨? 

రాధా, 2.177. 

పొగక న్ను కస్తూరిబెట్రు. జేసి? 

భాం 4. (క, రల) 

బొగకజ్జ 

బ్రంటికవ్వూ నందులో నుండి 

లోవతలీ వొాగలోవల (వ స 
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రించి కజ్లవలె కనవడే నూర్య 

కిరణము. 
కశ ర, (టౌన్. 

తా గగూడు 

బా వోవుటకై. యింటి 

కవూనందు వర్పరచిన, 
నొటము, 

వ్ 

పొగచుట్ట 

వాగాకు-చుట. 
అ 

శ, ర. 

పాగ చూరు 

మలిన మగు, మసక శూటు. 

మాన వ్యాపించి నల బడు. 
af) 

“వహారుని కోపాగ్ని. బాగ చూారి మరుని 

_ కక్షబిరాజకంఠంబు6 

గయా 

| దండ”? 

ఇనోాపము టీ? మము 3.1061. 

“ఈ స్పిది నిం ద్వా "సంగతెం బాగ. 

చూచెను. పాండు, 5.40. | 

పాగ  తాకుటవల వస్తువులు. 
"సనా. —-_-0 

మలినం కావడం  సనహాజం, 

ఈ సందర్భంలో ఈ వదమే 

చ 

“గోడ లన్నీ పాగ చూరిపోయి వికా 

రంగా ఊన్నాయి. సున్నం వేయిం 

ఇవాలి వా, 

పొగచెట్టు 
ఐవాగాకు ముక్క. 

పొగడదండ యొనర్చు 
ఈ_త్తరీయమును దండవ లె 

మెడకు వేపి లాగు, 

ఇది నహాజంగా అవమాన 

సూచకము. ఎవ రెనా అవ్వు 
వూ 

లీయనవ్వూడు ఇలా వేసి లాగు 

కొని వెద్దలయెదుటికి. తీసుకు 
వోయేవారు, 

ఇగెంలగిలించెను 

పురవిధి "నెదురెండంల బొగడ 

శునాథుని చాటువు, 

““చందురకావిసేలు దళంబునజొ బాగడ 

దండ యొన రె నావిటభూ ను ఠా 

గలి. 9? నిరం. 8.26, 

బొ గడువడు 
వినుతి నొందు. 

““నూకరరూాపంబు ఖీకరంబుగల్డ దాల్చి, 

పుండరికాతుండు పొాగడువడంటజె,.”- 

పంచ. 1.185. 

పాగ డొందు 

((పసిద్ది చందు, 

“బళ తిల బాగ డో ౦దు పెద్దన బోత రాజు 

నకుల 

గా, హారి, (ప, పం క్తి. 87, 

మొగడ పడు 
ప్ర. 

తరు శక్కు. 

6ళజ్రుంర్టాందింపంబుకం౦ం కు “జల దానను 

బాగ దవడి.?” భార, భ్ష్ముం 12, 

పొాగపిడుత 
చిలుముగాల్ర్రము, 

““నిక్కు_పొగపిడుత గదరా, ముక్కు 
మొుళం బెన్నం గో౭తెి ముఖమున కెన 

యాం,” చంద, ళు TET 

భోగణబండి 

ఆవఏరిశో నడి చేబండి, 

ర లుబండి, 
లా 
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ఫపాగబాణము 

ఒక రకమైన 

నము, 

“ద శాాచాంబులు 

యార్ప్చ్పు౦ల 

వాగయోడ 

వ్ చమురు, 
చి 

కూ గరుహొడ 

కహూావనమదం చేత వనుగు 

శరీరంవై యేర్పడే పాజ, 

పొగరుబోతు 

శర. 

యుద సా న ధ్ 

చిచ్చుబుడ్లు వని 

రంగా. వి.వి, 

హొగరు మార్చు 

చంపు. 

సాం. ని. మాన. 82, 

పొగరు మిగులు 

పొగ క్కు. 
కళ యుదం, బునకకొా రా రమ్ము టనిరి 

పాగరు మిగులంగకొ.* చేవి, 1.126. 

పాగ 6కు, 

గరిగ్రంచు. 

“అంక విడుచుం బాగ క్కి. యు 
క్కు_న నడరి రెలమి** నీలా. 2.45. 

ఫొ గలు (గక్కు. 

ఆఅతివడిగా ఉండి ఆవిరిని విర 

జాము, 

కక-క్రాక్సీ ఫాగలు గక్కు_తూ డఊంది.?? 

వా, 

శఆన్నం పాగలు (గక్కు_తూా ఊంది,?? 

ఈ విడిచి...” 

కా అం _గౌక్కే_ నీట్లో స్నానం చేసి 

వచ్చాను. చెమటతో మరొక స్నానం 
న 33 

హొాగలు వెడలు 

ఆవిరి తేచు. 

“కనులు మని వార మున డా౭కి యొ 
అ థి అ 

దనము, బొగలు వెజరింప చానీకా 

ప్రటములందు.?? నష, 6 180. 

పాగలు వెడతెడుచూప్ప 
న వా ల (కోధపూరెత మైనద్భుష్టై. 

పాండు, న్.204. 

మ్ శ 

కూగ వెచు 
మారా 

సాం ఇ "ణ్ ముదలయినని 

TN వచ్చునట్లు 
మమ. 

మోాడ వేయు. 

“వేపాకు గోరంటవితులు పొగ వె-చు6, 

నిపూల 

కరోతు మో ను-చు. గడుపునకు. చెట్టు. 

ఇందు, 2.15. 

మూగ సూపు 

-దేవతాదులకు ధూవము నవు 

ర్పించు 

మ సు "మె కామళరములందు6€, 
చమ... 

అహ SSS ఎ. బాగ సూప భూ 

, వరుండు4"ి? నెష, 8,109. 

కూగాకు 

కహ హస 

పొచ్చవోవు 

కొెటుత వడు, 

“ఆర్త మంతయును -గకొనునంతకల 

బొచ్చవోకచేం ౧లఫపురులే దుదకా 

కో, సం, 8.142. 
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పొచ్చాము నొచ్చెము పీటిబాటుకులు వడేవచే వడు 
జం, టడా వచ్చినవలుకుబడి, 

4ంబృచ్చాదం జెచ్చెరక్ వలయు నీప్పిత శరభాంక. 22, 
ముల్ శత మేని దీన సే పొచ్చాము “వాడు ఊరికే పోటుకు “పెడుతుంెమటీ 

నొచ్చెముం జొరదు భూసుర కేనరి వచ్చాను, వా, 

నమ్ము నావుడుక 4)” బాండు. గూత్రక్షలు 

పాచ్చెము లేని ఈ శూగా వికి రాక 
నివ్యు_ళంక మున. లోవలే అణగి ఉబికి ఉం జే 

6ప్చూచచ్చెంబు లేనిభ కి వి, య-చ్చరరిపు వడి మున్న గువాని వెన్ను, 

"భేది చలిపె చాతిథ్యంబున్ ౨  “భాట్లకలంకులు_ తిన్నవారికి ఊచ 
పారం కీర్ వయ్య ముండవుి సా, 

వొటపొట కన్నిరు చినుకు రూ. పొటకబ్ల. 

ధ్వన్యనుక రణము. పొట్టకు కని పెట్టుకొను 

““ఆఅంతటిలోనన్ , గనుదమ్మి మ్మి తిండికోనం వెంవర లాడు, 
వాట పాటల జినికె న్తన్నీరు శబరు -.వచ్చటనా పొట్టన 3 కనిపె 
చిత్తం బరయన్ ఎ కా. మహా, 8.106. చ 

' కుంటల? క 
చూ. పాటపాట "ను లాలుక, నానా బే 

గ గాం 
పాటపొట న(శు లొలుకు (బారత లేక జే 

భోజనము తోక, 
ధ్వన్యనుక రణము. 

a, కవరు కు లేక -చిక్కాదవు పుణ్నిగుణం 
౨ నాకులమతి నడలెం గన్నులం బాట . లర కాకక.) కార్తీ, 7.199 

పాట నకు లాలుకం? కళా. 8.253. | _ 

చూ. పొటపొట కన్నీరు చినుకు, రెట్టకం లేదు 

లో i 4 సాది 

మండుగా, ఆతినయవముగా. eed మాని. చూచె నొకపట్రునం 
ఒజబాెతు లే న్ 00 

“పొాటాపొటాన చు లాటుంబోటు లె (బాన 

హొటుకు సెట్టు 

చెని నిలు కటుకొొని బోరు, 
Cn రై 

క్యా 

జీతానికి బదులుగా EE 

అన్నం, శర, 

దటొరంగలాాన .?? ఊహ, వారిళ్చ. PA 125. స్తో వాంస, 4.80. 

కుదరాటివాడు 
వాటివాటి తలపోతలు రె 

“స్వీ వాూకికిపాటి తలపోత తెలం బోవ |! వని చేసేవాడు, త, రః 

నడుపు.) పాంచ) వంన్౦. పాొటకూడు 
ము 
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గాం పొట్ట(కొవ్వు 
కండాకావదము, 

(“పుంఖీభబించిన పాట ట్లకానవ్యు. రేర్ 

నిరంకు. 4.87. 

పాటగు జ్ఞూలుక నూదు 
రన్లో 

వచ్చునట్లుగా పొడుచు, 

ముది త (వ తులలోసి 

పొఠాలు భిన్నంగా అధర 

హితంగా ఉన్ని, ఇజ్న 

రై నపాఠ మని తోస్తు ంది, 
ww ర పొట్లగు జ్ఞాజుక న నూంచెటిి 

కాశీ, 8.81. 

పొట చిలి పే అక్షరం లేదు 
రో పహ ల 

నిరతరకుత్న. 

“వాడికి పాట -వీలి సే 

లేదు ఎ) ల స 

పాట చేత బటుకొని 
కట్ ఆ 

భు క్తికోనం వెతుక్కుంటూ 

“మా ఊళ్లో 

పోయ్ సరికి పొట్ట 

డోరు వచ్చాను, 5 

పాటవ కుడ 
టట 

గుజ్జు ము ముదలగువాని వై 

వచసిడిజీను ; టంగువాయు, 

“ఒడాణమును దాల్చు పని నతి పొట్ల, 

పక్తైద విగి "“నిటువ టె నహొాంచు.ి? 

చితభా 8.109 

ఆక్షరం ముక్క 

నామ. 

డకాన్న ఆని ఆంతా 

చెత పటుకొని యా 
౭ 

కౌ 

పొటపె కొటు 
టి శం 

జీవనము వడగొట్టు, 

గాటు, 
వ్, 

క తుసష్తు 

వ ఇశట త 
లు అ 

“దగ్గరి వాళ్ళ బాబ పె కొటడం అంత 

. మంచిది కాబు,?? వా. 

బొట్ల a స తయో కా. ఆక్షరము 

కనబడదు 

చనావు భా డిగా రాదు, 

*“పొబ వాడిచిన నక్షరము గనం బడని 

, వీరి "కెల్లను. నందక. తి]. 

స 

అంత స్పారము. 

గ్ింజు వాట్ట వట్టింది అనుకు 

లో ఉన్న ఐాట్ట్రలాంటి బే న 

ea పనా లు కాని, 

సూర్య. షః 

. “దమితేందియులసీమ చానుల పేమ, 
విమలతమురువు దత్త్వ్వము పాట్ల 
పారువు.) 

న. 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుటు. 289. 

పాట్రపార్వున 
609 

భాదగశున. ఇవాల దగ్శఆఅలో 

. “పాటపార్వూునల గల్చ్ప భూరుహం 
బుండ, వటివృకుమునకు వడి వంగు 

నట్లు .?? బాస. 7.207. 

పొట్ట యక 

వామలన 

ఇది సామాన్యంగా ఆత్మనే 

వదంగా వాడు క వ్యువడిె 

ద అమమకి. అలలా అం అన టు లా 

శాత ారార మ రాలను. అదరాల. ఆలా 

అ పాట్ల వోనుకొంటు 

న్నాడు అని [వయు క్ష నువు 

తుంది, 

46 మెర మెగలు పుట్ర బే కాంఎపుర మేకికికి 

మణ ౭డు పాట్ల పోయక యున్న కా,’ 

గ శుక. ౪,278, 
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€₹ €ై 
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6 

Ln Umm న్నా 

పొట పోసుకొను 
ల్ 

పీంనవృ తి 
అప్ 

డించుకొను. 

““రటునకుం  దిటునకు నొడికటుకొని 
ళా ఠా ౬ 

కటండిలో పొట్లల హాశిసికాందుద.?? 

క్ వరాహా. 9.128. 

కడుపు నిం 

పొట్టలు పిగులు 

కంకులు విడు, 

“ఫీతిచే 6 ాచె పాట్లలు విగులుంచుండుం, 

గ అముగర్భంబు లెలను (గమముతోడ, 29 

రాజే. 1,68, 

కూాటవాడు 
క్వ 

ఇద బాజ కలవాడు. 
దె చా 

ఆం. భా. 2.120, 

యా బుడవముకాయ చీరల్లో 

కముణాూారంగా కానూ అతి 
అవానాల్ అ 

చిన్నదిగా ఉంటుంది, 

వూట, 64, 

వాట్లు పొర లగు 

ఇూభ వడు. 

“కన్న రుటిపడం౭ బాటు పార లగు 
ఇ € 

చుండునంత,”? పాండు. లి.24,. 

మూ జుంబు చెడు 
aa) 

కట్టు దవ్రూ, చెల్లా చెద రగు, 

“| కిరాముసేన ఫా కుంబు మెడి కుచ్చి 

' బోయిరి,'? 

వర. రా. యు పు, 1రి4. పం కి. 21, 

 హైడకటు 
పొట్ట సాకువాడు 

వాట్ట వోసుకొనువాడు. 

09. భై”. 8.6. 

పొట్టింవుచరణము 

ఒక పధ మైన చిన్నయులి, 

కరం 

రా ట్లేడుకొను 

కడుపులో వెట్టుకొను-దాచు ' 

కొను, 

“బడబాగ్ని యంతయు ఖాలమధథ్య 

మున్క మృడుగణం బొకండు బా టిడి 

కాన డేట్లు, $3 

పండి తా. (పథ, పురా, పుట. 406. 

వొట్టి బోతురాజుకొలువు 

కవ మున కొలువు. 
ఈఏ ౧ 

పొట్టి బుడమకాయ 

వాట వాను. 
కు 

పొడగాంచు 

ఎత 

కనబడు, నోచరించు, 

క“వెుందలం బొడక ట్రి పోవండా, యద్భ 

కుం డే డె యొక్క_రథికండు. 33 

రావా, 8.18, 

మొడ గనిపించుకొను 

దర్శన మిచ్చు. 

“శకకానుకణల్ గొని 

కొనుడు. . . వాని6 

డని పల్కు? 

వర. రా, ఆయో, పు. 569. పం కి. 19. 

మాడ గొనిపించు 

శిలా మం -బిబా౭ 
a ) 

' పొడగను 
చరా-చు , 

“నిను బాడం గాన వచ్చితిని.” 

భిస్కు. టే 2556, 

చయూచు, జాడ నెజటుగు, 
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ళఏయెదడం బతిం బాడ-గానక్క హా యని కూతకు 

యెలుంగా త్రి దిక్కు ల(బువం% నజ చూ, పాడ పాము 
చున్. కుమా. 5.రకి. కంటం బోయెడువారలు జి ప్రవాటు, 
ఈళకజృవ్రోవరంబు పాడంగాంచి.ి కలుగుడుకు వాడ రన కలిగినటు, 33 

Dr పీ, శకం. 1.128. 
గం 

వాననా కూడా నరి వడదు, పొరలు 
“అదేం కర్భమో?9 వాడిపాడ వీడికి “ఇబఇలమోూం౭ంజం దలచాంక ని వ. నా 

చే వ నాం 
గిటదు. చాడు వె వీడు -ద-చ్చిన (వక్క, 'బెడమక్షు గాం స 

os ~~ కాళ, I 
లు 

పాొడచూప్ప్తు కాడ పాట్ట 

కనపడు. | అడ పాడ జాడ, 

కర దప్రికైల బాద చయూస -సాతెం చ హారి ““కనుని హహా ప్రైలుంగక, బరజాో 

వాయుండు.ి? భీమ. 4.4ర. | సలభిఖలవేత చవేంగాండుచరికికా? 
పొడ తెంచు ఉత్త, హరి. 5.174. 

ఉదయించు, ' వాడమాయించు 
““ఉదురాజా పాడ తెంచుచున్న చాల! చంపు. 

డనిన,”? “కరు బై కి 6 చుక బడ వపె-చుల ప. రి9.పంకి, 22, బె రా ప 
రంగం ఛా, బొల, డ్రం ల vere జి జి ం-చుం౭ చెడ వోయి ౦-చుకా వ్ ఛాలా 

కూడప్డ వళిస్ 9) ree 9.108. 

సూర్య కాంతి ఆకులు ముద | పొడముతెంచు 

లగు వాని సందులలో (వన పుట్టు, కలుగు. 

రించుటవలన వాడలు పొడ 

లుగా ఏర్పడిన నీడ. 

““మిడుతగమి గవియుతటలు చున బొడ 
నీడలు చదిండదతునియుహోవులుం 

గలయం ల) భా. రా. యు, 460. 

రూడపాము 

శరీరమును మచ్చలు కల' 
యు 

పాము. 

“దర పాడపాము నీక “నేంటిదడ్కి 

కొడుకా! నీ కులము వంత గారు 

డుపమే,?* చారి. వూ, 7.40. 

280 

(కాద్ కం కకం పూర్వ మగువిని్కృి 

ముది వెద పొడముడేర,”” 

పాండు. 5.299, 

పాడయు సీడయు బోలె 
అఎడచాయక అనులటు, 

ళఆళప్రాయడయు నీజదఊయు€ల బో న్డ్వుక 

ఊమెలంగి యబల కంటికి తెప్ప వె 

యర య వమ్ము.’ విక్రం 4.198. 

పాడయుండ గాయని 

Fos మా తో యేమా(తము 

చేని. 
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““పాడయురడ గాయనిపాన్న గున్న ల “వమాయవేదండస్వ్యందనపడాతితతిం 

నీడ్) వాం'స. ఉ.16.. బాడ వడం. చెన్ ౨” 

ర, మ్ «౪ 1.298, 

రాడలమెకము న భ్ శ్రే 
ప్రా డు 

1. అగవడు, 

““ఆపహారాతు లె నమహామునిశ్వరుల చేం 

దుప్పి. కం రు. 

పొడలు సెట్టు 

ఉఆయానవడు, | బొడవడ దయ ఇభూభువనతలము.?? 
| 

కకోాారకలం పటుచుం దన కడు గామ i హారి, 5.67, 
శూ | 

౩ యుండు” కా. మా. వీ.19కి. | 2. బలహోాన మగు, 

పొడ వగు 66 మా౭యకుల శిలలను వీనుంగు, (పోకలు 

' గావించి రప్రుడు పొదవడక వడిన్.) 
ha వరలు, | భా, క చు. 5894. 

ధిగా 
ఖీ 

కూడ పతర 

భూపు మాయు. 

' “పాడవడి పొక్కి_తిం బాలినీ పోయితిం 

| 

“తల్రిదం (డు అం బూూజించు తగ 

వెజింగి, మన్న ఖపాడ వనే యత 

మామ లనియు.”? 

౨, ఎనుగుపు. కా మ్మని...? భా'స్కు_*. అయో, తిక. 

భాస్కర. 2౧. ' సూడవు 

ఏ. రూపూాందు. రూపు, ఆకారము, 

“ఆరజ మెల్ల నొక్క. పాడ వయ్య | “రతి...శిఖపాడల నిజేళ్వరు పొడవు 
ననంగను.) విప. 5,25. | గానక. కుమౌా,. 5.59. 

క“ సంపదసన్ బాడ వగునట్రి ౧హి కానుల.”? పొడవు "కక్కు. 

నిరంకు. 2,87, per. జ 

| నురఏ వైెక్కు_, 

పాడ వడంగు 

| 

| 
| 
| “పూని చేవేం(దాదు లె పొడవు 

భావు . వరాం: నరరూప క్కింనవారులి. తాళ్ల ఖం$ 5256, at) 

నాశన ముగు, ' పొడవు లెక్కించు 
శఆళజ్వవరిం చు చనెవ్వ౭డు జఠర గోళ ంబునం, మెకి యె _త్తి మెట్టు. 

39 | 

ఛా, 5.90. | oo తాళ, "సం. లీ.591. 
“పారినినయళశ్వ౦బులను బారలెడి |, & 
రౌతులును బొడ వడంగుపలంబులును | పొడవు లెక్కు. 
టక 99 కళా. 8.129. | వై శక్కు_, ఎత్తు అక్కు. 

పొడ వడచు కాండగువాల నుండ నోడి పొడవు 

'లెక్కె.డి ననగ. 
నశీంవ జేయు. భాస్క_. యుద్ధ. 466. 
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పొడవు సూపు “పాడి తెమ్మెర. తృ,సష్టాగతిం దరలిం 
అ * అని పఫొడనూపు, ఆకారమును పంగ? వేం, పంచ. 1.110. 

చూపు. కనిపించు అనుట.  హొడిదగ్లు 
“స్టూడవు నూపక దాచి తీ పొదల శ్రేన్హము డక వట్ణిధ్యనితో 
లోన. కమా, 5.68, వచ్చుదగ్సు. 

పొడవు సేకొను “పొడిదగ్గు కంఠంబుల బొరివుచ్చకం 
ర గ్రీభవించు, మావము. నను! 35 కాకీ, 8.84. 

నాను, రాడి క్రొ గవ 9 ౨కొవు 

“ర్యకటి యల నొక పొడవు కాని వొట్టవోసికొను. 

యొనొ నా, నాకాశ మడరి వచ్చె.”” ; “బాడి పోూోనసికొనంగలం జెప్పుబుదధులుం 

కుమా, 2.64, గలే? ద్వా. 5,287. 

పొడవు సేయు _ పొడిబడుకొను 
నిక్కి-ంచు, వై కెత్తు. శుష్కించు, నిన్నార మగు, 

“కడ జెప్పు లారయంగల గనుందము 
లర మోడ్చి, బెొవముదోయి యొక్క ంతల 

బొడవు సేసి నిష. 5.9. 

పొడను తె 
I 

చిన్నను_ల్త, 

(శ. ర. బాన్ 

(వాని) పొడిచి _తోయు 
ఒక తిటు, 

అలా 

కక్టంంలివటెల జూచు నను వాని€ 

బాడిచి (తోయి శుక. 2.111. 
చూ, వాని పాడు గాను; వాని జమ్ము 

ట్ 

పాడిచీకటి 

చిజు-వీకటి, 

“భూరి కవు డొక్క నితోం, బోరలో” 

చయించి తటు పసపొడివీంకటి నం, 

హూోరహితు.? భార. శల్య. 9.826. 

కూడి తె మర 
అ పిల్ల వాయువు. 

“పా డిబడుకొనుచు నప్పురు ఆజెలం 
నడిమి? ద్వ. భుదమ,. 8.150. దొ 

పొడిమాట 

మూావవళూలు చిన్న మాట, 

en. 94. 

సా ed] 
బాడి. సతయ 

1. చూర్హ్ల ము జేయు. 

““ఆఅంతటం బొడి చేసిం దద "స్త 

వముసురకొ లి” కళ. 2.150 

2. భస్మము వేయు, 

కళ యంగ ము -గాల్చిన చేందు జగము 

గాల్నిన జోద్కు ఇడి సేయం బాడి సేయం 

గలం డేని.” రుక్యాం. DWT ls 

పొడుగుచెతివాని పణ్యారము 

ఉన్న తుల శే దొరకు ననుటు, 

కొన్ని వండుగలలో వణ్య్యా 

రపుబం డ్రని కడతారు. 

బండ్ల లో నానబోసిన 

ఆ 

"వనర 
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వవూ తీసుకొని వెళ్లి ేవా పొడుముకాయ 
లయం చుట్టున తిప్పి అక్క_డ. ముక్కు_పాడి ఉంచుకొ నీ 
చేరిన హీర ర్ (వ జకు వంచు మూాేడుబ్యుర, 

తారు, అర యెత్తుగా హం కూశువ గ్గ బోయిదు 

ఉందొ కనుక ల 

ఎతుగా ఉన్న వాని శే ఆ 
న 

వొరుకుతుంది. 

జందుడు వచ్చిన సలుకుబడి, 

సంపా. నాద, డ్, 

వణ్యార ౧ 

పొడుగుమడుగు 

ఆకావగంగ. 

కళ వాడుసమదంలగును 

వాడు,” 

వమొడుపుకథ 
గూఢ యై న భావము కల 

సమస. 

క్ పిలలకు పాడుపుకథ లంజే. వాలా 

తష. త; ఇర 
టు 

7౫ ౦-చినయాడుగసు 

చ రబా, 1 70. 

Ch 

“మా ఆచ్బాయి పొడుపుకథ లంజే 

ఇాలుం చెవి కోసుకొంటాడు,”? మ. 

పాడుపుకొాండ 

తూర్ప్చుకొండ, 

సూర్యోదయం తూర్ప్పువ గ 

తంమోాద అవుతుం దస్, 

(కుంకడం మడమటికొండమోాటద 

నని అనుకొనేవారు, 

శా ప! 

పొడుపు వేలు 

చూపుడు. వేలు. 
“పంచాంగ మొకకేలలం స 
వండి యుంగరమును.?’ -_ 2.442, 

ఏదో పొడుస్తా నని పోతు 

న్నావు, ఎల్లి 

పొడుపు. నేటికీ see గ 

మో పొడుస్తా నన్నా వే?” 

మా చేదో వాడుసా నని 

"వెళ్ళి చెవులు రూడించుకొని 

తిరిగి వచ్చాడు, ” 

కకుడపక పంచె నాతల 

వాం డని వూని్క_ కాండ వె, పాట 

వంగల బోయెదనవు.?” కమా, 4.62. 

కుక అ 
౬౨ 

"లేలిక యొన ఒక జాతికజ్ఞ. 
శర (టాకా, 

హితము తప్పగ జేయు 
వివ్వూ, విడిపో "చేయు, 

వ్వంగ్యం 

ఊశతొక ్యేలిన 

, ““తశతబలి మూటను బొతము డప్పుల 
జేసి,’ 

అచటకు. అలు 

ప. 

భాస్కు. రద 1272, 

వా తము గటుకొని పోవు 
నం వ. 

నగి చెప్తూ, 

“నెతురు (గ క్కు చు వత తస్య యతుం 

ku కలిని వరుణణుం డని్హమున నిలువం, 

జ తంబు తేక వీరపుల బా త్త్ము గట్లు 

కొని పోయొం చోయినపో క. 9 

యట్, వారి. 1.852. 

దాని నంతణటిది ముడిచి చం 

కను వెటుకొని పోను, కటి 
లు లు 

వటి ఆనులు, 
లు 



పొత్త__పొ త్తి 

పూర్వం "తాటాకు పుస్త 

కొలు కనుక పఠనం చాలించి 

నవ్వూడు వాతిని ముడ-చి కెట్లు 

కట్టడం అలవాటు, అ 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

హూ తరలు పటు 
aD యట 

నయం పాక ము గహాంచు, 

““శిష్ష అయినప్రరోహాతులు పా తరలు 

పటిజం ఆవమానం-గా పదిగాణి సాయి 
క ఇటో 

నాం 

కా తికడుపు 
అయ ఆ బాడ్డు,కింది కి కుష్తుః 

రూ తగడ 
అటే er) 

వాతి. 
ల! 

పా తిచీర 
డల 

వటు-చీర, 
౭ 

*కాలంగి చెలగి పా చ్రీశేరలు గ సైడు, 

సక మకు డర మాయు రస్తు. 5 

క్రీడా, 214, 

హా తిదామర 
ఆమం 

ముదడదుగసుతకావుర , 

ఛా ర, 

పా తినూలికాయ 
అ 

వటుకొాంయు. 
ర 

గా అదు అచు కూ త్తిను లిపుర్వు 

వటుపురుగు, 
“ఆఅతయడు పా లెనూలి\పువ్వట్లు తాన, 

తనక బంధం౦బు -గాపిం-చుకొను లతాంగి 

భార, ఆను. 5.230, ఇ అ ఇ అ అ 

| 

వా ఏ._.వాతు 
ల! యునానీ! 

రూ ఉనూలు 
న 

వట్టువాగ , 

కమా నం జాటినయటి కా తిపా౫ 
లును.) డు చం — 0 

ద్య పరము, 83.188. క్ 

రూతుక తె 
అమో తపప్! 

న్నేహితురాలు, 

భా, 10. కరా 770. 

ఒకటిగా కూడు, 

“'బాత్తు గలసి నీవును నీ, తత్తబడలు 

రండు గాలిచెదం బరువడితోకా.)” 
ఊఉ. పారి, 8,116. 

పాతు గలియు 
ME 

నహాభోజనము చేయు, 

““సూన్న్ని యటు డిం-చి తానును బొతు 

గలిన్ ఏ” పాండు, లె, 87. 

పాతు గుడుచు 
మ 

కలిసి భుజించు, 

కళ సత ఏం ఉం బాతు గుడు-చు “నవా గన్ను 

తాంగి.?? | రాధకా. 4.1]. 

వాతుగొను 
అనాది 

కళియు,, 

““ఆన్నరభోజను క తుక కం బాతు 

గొని.) భాగం 10. వూ. 47 



వాతు.__పాతు 470 పాతం పాత్తు 

es పు వ్ యుగాల) తాళ్ల దురం, 9.169. 

న్నహా యు, ష్ 

కగారవమునం బాతు వేసి కపిసేన వ్ తులకూడు 

లతో ఎ? బా. రాః,కిష్కిి 0. 87... నమమ భోజనము. 

కూతుటాలు | ఇనాపకూడులాంటిది, 

శ తాళ్ల. సం, 11.85. 

సాం. ని, మాన. 18. బెత్తులది 
a జో ల్ని 
పొత్తున (గోలు a Mes ల. 

కీ 3, అనగా అనుటు, కలిసి ఒకపాతలోనే (కాగు, |. గౌ ఫ్ 
తనుం గనుల (జామి ఆకుండొకల లా seus: es జాతుల 

3 

తం బతి వేజొక తేంటి బోటి పొతున దానవు నీవు తొయ్యలీ న 

పారి. 8.57. ఉ, వారి. 1.61. 
ఐరిచన గోల? 

a బాతుల భుజించు. 

వాతువడు 
అలాని 

అనుకూలవడు. 

“ఎన్ని విధాల చూచినా వాళ్ళ కాపురం 

పాత్తుపడ "లేదుట 

పొత్తుపజణుచు 

అనుకూలము చేయు. 

“మూ చెలాగో ఒకలాగు ఆ వ్యవహారం 

పొత్తుపరిచి తీరాలి, లేవం యే మర్యాద 

దశ్కే_ట్లు లేదు” 

పాతు పోవు 
అయామ్. 

నరివడు, కుదురు. 
“కరువింద వూండేెనె 

లేన, 

గాన్ని. 

అ . 

పెరలకె తవు 

బాతు వోవక సారం బోరు6 

పాండు. 1.181. 

“ఈ "సరుకులు జాతుల పోక అ స్పై పడ 

“వేసి పెట్టినాడు, 99 

పొతుల కాప్పు 
PR 

ఆమ్ముడిరతుకుడు. 

శన న్ని ం|దొయాల గటి వఎఐ-చి పాంళత 

టాకా. 

జె ' 

. ““మాళకూ 

పొత్తుల భుజించు 

ఒకు కంచములో తిను, 

“తనదు మావాప్రు తాణియయుం. 

గనాడి పాత్తుల 

ఊజాను6 

భుజి ం'పయగా నొక్కు... 

బోేనక తె, 3 శుక. 8.228, 

ఇద్దతికి చెందినది, బద్దలు 

కలీసి అన్న కార అల్లా డేజకీ 

వాడుకలో ఉన్నది, 

ళవ్రాండెపా తల కకూరో్చోనా అన్నానికి.” 

గావ. 

వాళ్ళకూ ఆది పొ తల 

స్ కడ గోడ. 

పవాతుల భుజించు 
అబల 

ఒక కంచములో తిను, 

“*శువ్వులం బోజణజబలు6€ చాను బాతుల 

భుజియించు, మధుర సుధాహారవిధి6 

' దొజంగెల "కా. మో, 2.119. 

పాతులలుడు 
—౨ 0౧౧ 

ఎక్కు మందికి అలు డొన 
౧ రా 

ఈ డుం, 



వొత్తు అక న 471 కొద కొద 

సామాన్యంగా వెళ్యాలంవటు పొద పెణికొను 

డైన విటునిగూర్చి అనే _ చేద్చుకొను, 
మాటు. “నమస్త దానవుల. జూద పెట్రికొని 

“ఇక్కడ నీక అత్త లెవ్వ రోయి, . తలవూవాడ నీక యింద జిత్తుడు 

ఊరం బాతులలుండా 1? జయా పేతుం ఊడ. 
ఈ తాళ, సం. 12.822. వర. రా యు, పం. 2, సుం 824, 

చూ. వాడవారి మజుంది, హాదపెటు 
6౬ 

కానా . ాడ్సులు” పాదవెటు రజోవిశార 

“ప్రప్పడుండుభకంబుతోం బాతు వచ్చు, ' సులు దూరముగన్ 9? 
పడంతిపాలిండపె నొప్పు  వపనీండి. | పాండు. 4.221, 
శేరు శివ. 2.61]. బెదవాదడు 
రూతువాడు వదుడు వమయముండు., 

we వాడుకలో వద వదండి, 
నమివిగా ఉండువాడు, 

వ్ 

అనేకలతో నవూన మెన 

నంబంభము కలవాడు. 

“6బొాతు-గా నాడి యోటమి పాతువారి, 

మింద లెక్కించి వంచన మెలయు 

వాచి ల చక్కు. ని.6ర5్, 

పాతు వోవక 
అ 

““ఫరుదింద వఫూంటేనె పెరలక తవు 

లోన బాొతువేోవక సాం పోరు 

గొన్ని.” పాండు. 1.181, 

“పాతు కుణురు” కు వ్యతి రేక 

మయిన నూలు, 

చూ. పొతుల భోజనము, పొత్తుల గోడ. 

మొదకల నెతు 
చ 

పెద్ద గొంతుతో అజ చు. 

సకలం నెత్తి యా పుతునిం జేరి, 

వదకుచు నో అతా బృందములార ! 193 

నవ, 91 పొ, 160 పం, | “గుడ్డు SY 

హదరడ్ కముదండ్; 

““సాదసపాదం డిప్రు జేమి పోయె మో 

రా కొనుచు.” 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 289, 

బొదరిండ చుర గ 
౧౧ 

పునర్వసు నయ తము. 
శర 

వ ఆం వత యా 

గుమి కూడు, 

““తమలోనం౭ం బెదరుకొని యు,ష్ట్రరము 

వాకిట నిల్వం బనిచి రమా నమూ్శాం 

డున్ ౨” దేం. పంచ. 1.,49కె. 

కూదలాడు 

1. అతిశయించు. 

““శాతుక ంబులం6 బొ దలా ఢం గాల 

(బియుండు6 [బియయుం (గోలిరి నూ 

తన|-పేమర సము?” హారి, ఆ. 7.1883. 

జ, నంచలించయు, 

బొదువునుక్ము._ వలు 



వపొద__వాద 472 బాద... మాడి 

దక్కు_ట గాక, పొదలాడెం జెట్లపెం ' పాదవెటు 
(ప) 

జఅులు౭గుమయూ౭యక టి” 

పాండు. 4.292. 1. నమోకరించుకొొను, బలము 

హొదలికక తెర కూడ గట్టుకొను. 

ఒకానొక మల్లబంధవి శే “పోయిన (పాణంబు పొద వెట్రి తే 
రాదులే] 

మము, -వేంకేళ శతకము. 138. 
“సర్పబంధథక తెర జాగనకతెర పొద 

“ఆడది కారణాముళ నతనిక్, సదృృళం బగు 
ae ళు . విది, 

ws ఆక గుణము నీకల జాలదు భువిలో, బాద 

పొాదలికదండ , అని పెద్ద చేకంబులు, బాద వెట్ల క లేచి 

“అప్విరుండు సమదండ...... పాదలిక ' పొమ్ము భ భేజన్ఫ పాలా [00 డా. pa 

బండి... === కుక్కు_టపుదండ ముంద న్స, ద త్ో నూ-చించు, ఆవో 

లంగా గలి హాం'స. 1.206, కించ అన్న ల 

చూ, పాదలికళక తెర. వ్ య 

వ. ఇచాారు కానీ అన్ని | వయా 
పొదలి పుచ్చు ఎ ష్ 

గాలలోనూ అవ అతుకుట 
కప్పిపుచ్చు, దాచు, 

"లేదు 
కకఆచలిం-ది కాదు లేం డనుచు నికల,. 

fo cs 
పాదలి పవుచ్చంగ నింక౭ బోలదు నీకు.” విద్యఆ మయొఅఎకం0 బాద వెట్టుట .)? 

నవ. 2.87 పా. 80పం..' సింహా. 2,49. 

భోదలుకొను 2. నటించు. 
| వ “జ్, 

అవిశ యించు, “పర బలము మోంద సెనలల బురి 
వ | కొల్పెడువాండ  పోలెం బొదవటుచు 

క6ప్తారగ్రగవలీ గాథపరిరంభణాంబులల, ' లు 
ఖే న్కమ్ముర వెరి తేటంముకొని చెసె 

బోం౭క1మా౭కు ల చగెంప్ర పొవలు | దా 
జ మి. న5.న్ 4. 

కొనయగలి) కాశీ, 1.91. : స ల 

న . | వాదికటు 
పొదలు వానింట వులిజూన్ను ' లు 

కూడ 1. వాకిటి ముందరి వసారా, 

| కకరాడ్చ' వెప్తవగృువాంబునకు “ని అం 0గక కపషసాధ్న వ ప్రత 
ప్రా ముఠాను. అల యేలంగ్కి పొదిక ట్టుమలు౭గునం బొం-చి 

కల వనుటలో నువయోగించు , యుండ,?”” పరమ, 4.186. 

వలుకుబడి-న"ర్వే నవా_స్తము. ౨, మూట కట్టు 

ఆన్న వనుట., “పురులపొాదిక టి a es జుంరు 

““పారువాతిన్న లింకఘా౭దం బలుక ఖీకయ డక్కి పాయి. ౫ గర్రవూ, 5.140. 

“నీలు పాదలు వానింకు.€ బులిజున్నుు పాది గూడు 

మొదలు గాం? 

గసుంప్తు కూడు, ee 
కుక తం, 



సాది... మాటు 4173 పొదు పొద్దు 

(ఫా డి గాడి జెక్కు_లం బెదువు “ఆవు వాదుగు చేనీంది. ఇంక పది తో 
కొన్ని) పాండు. 1.151. జుల్లో ఈశ న వచు చనుకుంటూను,”? సా 

పొదిగొను బొడువు ఇయు 
గుంపు కూడు, 

“పదివేలకోటుల భాను తేజములు పొది 

గొని లోకముల్  పొాదివినయటు 

రం. రా, అర. 162 పా. 16 పం, 

పాది చెడు 

పా డగు. 

“ఇ టద నరసి యరుగ6  దెిరుగం, 

బొడి చెడియుకా చెరు? 

దం. కుంద. 8,50. 

పాది విరియు 

వదిలము తమా, 

చెలులు 

వాది అము-లపవొదిలోని పాడి 

వంటి ద్ ఆది [విదిలివోయి 

నటుగా కటు తప్పి అనుట 
దగా లు 

అవుతుంది, 

““ఫాద్కి విరిసి మహేాళ్వోరు మనంబు 

వికలం బయొ్యొన్ ౧) కమా, 5.8. 

పొది వెట్టుకొను 

గుంపు సూడు, 

““పాదివెటుకొని వచ్చి పఫపురములో6, 
ఉం 

జాచ్చి* 

వర. రా, అయో. పు, నస్ ఓ. పం. 138. 

హొదుగ బట్టు 

కప్పి కుటుకోొను. 
తు 

““కనువిక దాని నిదెీలం బోదు ల 

బటుకొొని పరనుకరుకకాపరవశిె 
ఓం 

త్వంబున.? కళా, 8.120. 

హొదుగు చేయు 
"పెద్ద షొదును కలది యగు, 

క, పరయ, 

“ఎలాగో తంలటూలు పడి చితికిపోయిన 

సంసారాన్ని అతడు పొదుపు చేను 

కున్నాడు.” 

హూదువ బట్టు 

పూరక వట్టుకొను, 

““ఆతొవ నురలంగ మరలంగ నపుడు 

బలిమి€౬ జఊజెదువంగ 6 బళ్ల 

లోపలికి డచ్చి.?”? కళా. 7.149. 

పొద్దు _గుంకితే ఎక్కడ పక 

అక్కడ నె 

వాడుకలో “పొద్దు మునిగి తే 

మ పిట్ట లక్క_డనే” అని 

వినబడుతుంది, 

బాగున్న పుడు అందరూ 

చుట్టుకొన్నా కా న కవుసిత్ 
మక అనం ౬ 

రాగానే ఎవరిపాటణికి వారు 

ఏకో తారు అనువట్ల ఉవళఠళవా 

గించే 

“చె 

వలుకుజబడిె 

ఛశచాణాల, కాళ. 24, 

పొద్దుబోకగా 

కాల వే పాఠము. 

' “ముదుగుమ్మ లవమ్ముగువకు వా బోక 
ర ర్ 

గా ముదుల నసుదులు మెజంయ, లి 
య చి be 

మామా, క్రై. 40. 

పొద్దు మునిగితే ఎక్క-డి 
to 

లక్క-డనే 

చూ, పొదు హంకితే... శ 
యు 

పెట 
డె 
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సాం వాటాలేదాక ““ఏఅకలు కాని పానుగుడుపడి మూర్చృం 

= i బుడమి పెం ("ల్లి ౨? 
సడ | ఎండ చల్ల బజేవరకూ వర. రా. కిష్కి.. వు. 512. పం, 15, 

“పాడు బాటాలేవరకూ ఈ బావిదగర ' 
య ౧ |తాం 

బండ్ల విడిచి సన్షిమూటలు విప్పుదాం. | = నుగు ప్ 
ఈ చెట్టుకింద పండుకొని తరువాత | తీణించు. 

బయిలు బేరి పోదాం. 

హానరారు 

ఒవ్వ్రూ, 

ఆని మిషద్వారదం బు వా సంబులోన(6, 

బెనరారు వలిద మి వూ “మం గ 

యనంగ”? 

ను. 

డె. తి, సా. 1,4 పొ, 16 పం. యును బొందుగ నిండి వెలుంగు వేడ్క 

మవానరువడు 

గావున 

కర్మ 

మానుంగుపడు 

1. ఆరివోవు. 

లత.ణయా ని స్తేజు డగు, 

దుర్చల మగు మొదలయినవి 

యర్థములు. ఎక్కు_వముంది 

అగ్ని సంబంధ ముగా చ ల్లారు 

అన్న అర్హంలోనే ఈవపదాన్ని 

ఉవయోగ్ంచినారు. 

చూ. శ. ర. 

పాండు, 4. lll. 

2, ని స్తేజ మగు, 

“కగగానుగుపడియయె 

తేజంబుుోి 

సత్య మున (బైహ్మ్మ 

భాగ. స్కృ, 5.628. 

వొనుగుడుపడు 

(కుంగివోవు | 

““కృతవిణారుం డగునతని చేతోవృ తె 

మననవర్హితే మున 6 బొానుంగ వోవలి 

చా, రా, లీ.లి®2, 

గూనుపడగు 

తీ ణించు. 

““ఆన్య తేజముల్, పానుపడగంగ నెంత 

భా. 8.29. 

' భొనువడు 

ని చీజ ముగు, 
అలాల 

““ఫ్రుతులు (గహములనుబోలె. బొను 

పడుదురు. కుజః ఆజా, 181, 

రాన నుజాటు 

బాందుజూటు. 

“ఆతు పోవాంబు౫ నుండు. గాక 

వానుంచా టగుెనే? కేయూ. లి.6. 

హొన్నట్టు 

లెక రకమైన తెడ్డు, 

ఆం. భా. 2.244. 

పొన్నాకుపై తేనె 

టన మెొనది, 
(5 యా 

తేన సన్న -చం (దక 

మాధుర్య మనక చేమాలు 

““పాన్నాకు 

మావి, 

పాగడి." 

పాండు, 54/2, 

లు 

దారుగసూారం౨, 



[పొయి మెద 415 సార... భెార 

““ఢఉవిదయుం దానుం బొన్నూరి కేంగు ఆత్త గారింటినుంచి నటే. వీడు 
చును.’ బస 8.70. సొంతంగా కొన్నది te లేదు.” 

రాయిదల mre 
అ కం చూ, పొరక పుల్లతో -జేఖీలు. 

హర హొరకనుడి 
కన్నములు -వేసేవొంగ లువ క జ్ a 

కు మో్యూ సృ నుడి. ఈ యోాగించే ఒక సాధనము. 
“ఫాయిదల నీలిదిం డొోొలికిబూడిద నుడి ఉంకు దెబ్బలు తింటా 

ముండులబంతె.?? దకకు. 5.72. రని ఒక నముకం, 

పొయ్యిలో పిల్లి లేవ లేదు 

వంట చెయ్య లేదు, 

_ ఎక్కడికి 

పిల్లి వెచ్చగా హాయిలో 

వడుకోవటం అలవాటు, 

చానిమె వచ్చిన పలుకుబడి, 

“వాళి ంట్లో మూడుదోజులను౦ వీ 

పొయ్యిలో పిల్లి లేవ లేదు. 

వాయ్యుకాలము వచ్చు 
(“స్స్ (క్రేం పొయ్యే "కాలం వచ్చిందిరా ణి 

ఇ” 

= పోగాలము వచ్చు. 

టూోతక్ తిప్పి వేయు 

ఉజరౌె,ం 

యదింయు, 
Co 

““ఆకురక "నేము న్నా అన్నా వం జు 

పారక తెపి మ్ వేస్తు ౨౦దె, జూ్యూగ త్త తి చా, 

పొరకపుల్లతో 'దేథీలు 

యావత్తు, 

ఇది రాయలనీవులో ఉవ 

"యోగించే పలుకుబడి 

చా. పొరక పుల్ల తో సహో, 

పొరకపుల్ల తో సహో 

యావ తు, 
జాలి 

“వాళ్లింట్లో పొరక పుల్లతో సహా వాళ్ళే 

“వాడి కేదో పారక నుడి ఉంది. 

పోయినా వాడికి మర్హనం 

తప్పుదు. 

పొారచూపు లేక 

భేదదృష్టై మూవక, 

ChE 

““పెోఃప్టింతురే మిరు పారచూప్రు లేక 

నాాయుర్డె చెల్లెలి వచ్చి య త్తేవారు, 

తోడ్క్కౌాని పోయిచే?...... 
శుక. 2.520, 

' పొరతెరువు 

' నరముల 

తవ్ప్వుడు తోవ, 

“ఇదరి పాొరచెరువులం 
సందుసందులన్ 4’? 

మను, 4.7. 

బం౨వ కు రక 

పొారవడు 

(వమాదవడు, 

వారపాటు 

(వమాదము, 

పొరపాజు 
తవ్వుదారిని బోవు. 

పారపొచృము 

క వటము $ 

చూ, పారపాచ్చెము, 
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“జాదలుచు నంతరంగమున ఫీతికిం గండ హొోరిచూపు 

వడంబు నుటి ప్కల్మ_దు వారఐా చ్చె 
౬ 

ముక వజఆఅపు గేనముూ...ి? 

చొ. సం. ఈంర్59ం 

పోవు 
సరు [తాగేటవూడు (వమాద 

వశాత్తుగా ఆసిరు తమ 

దారిని పోవు. 

అవ్వ డెవరో మనలను 

తలచుకొంటున్నా రడ ర; 

అనుకోవడం అలవాటు. 

వెౌరలాడు 

దొరలాడు, పొరలు, 

భదద్భమి. 
6 

“మనలో మన మిటు పొరిచూపున 
నుండక నిచ్చ.’ పాంచా,. 2.5. 

మూరిపుచ్చు 

“పొడిదగ్గు కంఠంబు పారివుచ్చకయ 
మున్న లి” కానీ. 3.54. 

వాదిటొది 
అడ 

మూ, 

smn 

uw 
cer 

= ee 

 పారింబొెరి వల?_లంబులు దొణింగు 

, చెం చెలి 

“ఐం పా తౌెపమునం బొరలాడు లక్ష్మీ 

కిక్ ,౨? చని. 8.25, | 

““వసనుంభ రాసలిం, బడి పారలాడుచుం 

వచుచట చూడవు.” 

“శేష. 1. 

కూరలుదండము 

చలెవ  బపారుచూ ఎకు. 
అ ౧౧ లం 

దండము. 

పొరలు వెట్టు 

వారలబడు, 

జార అతు 
ఆల! 

వారలు కలది యగు. 

లపై న్మభక ముల్ , భార లెత్తి కడియ 

మూసిన కరణి నుమాజేపసదనఖం 
బులు వలు(ంగున లి” కుమా. లీ.44 

మోరిగొను 

చంపు. 

కాకీ, లీ.రీఏ, 

వింహో, 1,247. 

తయ 4?? 

వర రా. బా. ప్ర. తీl. పం క్తి లబ, 

కూరా లర 

వరిమూార్చు, ధ్య0ంనము 

అము 
“పర సమయం౦ంబులం బొారిమాల్చ్పయ౭ 

, చాంకు భర రు దునిటలాన్నిి తగ లేస్ 

బస, 5.180. 

కూరుగిదటి' వోతశి 

వారుగింటి వడు-చు, 

భూరుగిరుగువారు 

ఇరుగువారంగసువారు. 

“*“బొారుగిరుగువారున్ ౨” వాంనం 5.114. 

' పొరుగూరి సుఖము 

వటిది. 
63 

శరభఖాంక. 17. 

మోర బాణు 
TC? 

చెదరి పోను. 
Ceres దానవుబ్ చెదరి ఫార ౦ంబా౭ 

యుదా(గకుం3,డలితెం జె 
న నం 

ఎ౦్ట_దాః i.9« 

33 
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సొరాడు వాలకట్లు 
ae) ౬ 

కౌతా ఆచ్చుకట్టు. 
చూ. పొరలాడు, కాఫీయా. ప్ర. 27. 

ఇ ము 

పొర్షుకట్టు పొలతుల నమ్మకము 
ద 5 వెల్లువ రాకుండా en వట్టి దనుట, 

వ్, వ Ios విశా్యానహీ న లసి 
పొాదుగింతలు పెటు . 
స డా పాకవాకిలో కొంచజి నమ్ము 

వొరలీ వడు. 
కమత 

6 దబ్బునం “సాలి చి తంబువటులం a ల 

బొరి గింతలు వెకులి . భూంక, ల 

ష్ క = ాలఅవది 
ఈ. రా. 3.78, “+ లం 

ఎద ర్స న్య 

పొర్షుదండము లిడు జాడ తెలిసినవాడు. 
9 

| క్యా ఎకువ గడించుహాలజదు నగలని! 

రునండాబు మెము. . వ 
బార్లు మై ద్వి. హారి. ఛా. 569 సం. 

wa శా, షె = “జీలెప పొారలుచు దందడములం పెట్టు, సాాలపవెలి 

మణి యు. గటిఘటి తార్హ వసనఖం ౧ 
' a dale జట 

డంబులతోల బారుదండము లబిడువార నిండు వవాహాూము, 

అకు...” కుక. 2.10. : “వృపి బాథం బొరయక తొలంగు 
DA) 

చుండం, బొలపవలి యునజలహూరంబు 
(ae) ముకు. బడు లున వారు ' ద ee (౯ 2 2299 కళా. 4.95. 

పసుపు గుడ్డలు కట్టుకుని 
“భాొలమరి 

దేవాలయము చుటూ 

వదమీణము చేయుచు కల | wo 
లా . స _ “జాలవురులందు€6 గాత లిడ...”) 

యె బారలుచు దండములు ' ఆము, తీ.27. 

చెట్టుట నేటికీ వాడుక, ఆం. భా. 8.49. 

పొజిడు వుచ్చు , బొలయలుక 

పీపు సూనువటుచు. (వణయకోవం, 
“పాడు వుచ్చుచు భుజంబులు బలి కమా. 5.146. 

యు-చును .*? రూ. పాొలయల్క_. 

కుండి, పర్వ. వచా మాఅలతయుతల 

పొజడు వోవు [వణయకలపాము. 
వీపు వంకర యగు, (పొల్ల +అల్క_) , 

“పాలనకు వోయినపవీంపు పొజడు మాను | కాకీ. 8.57. 

క వానా 

చయం,” బుస ప్ర. 6.178 కుం, రహా, పాలయలఎక 
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పొలసాడు 

ఆగాడు, నంచరదించు. 

కున విభ బాలసాడు ఖు చతాంగనా 

పాంగ,తరళాశ్నకుచులు సౌచదామను 

లుగ టి కుమా. 9.141. 

జూల సాడం కకగాండు మలియల ఈ 

బొాలసాడ్ి, పుష్పుంధయంబులల శక న ఈ 

దోపు విక, కి 

తల యుతి చూచుచు బలువమవాణు6 

దనతవి , పేలువంగ నకునిటల బాలస్ 

యాడు.?? భోజ, 6. 

చూ. పాలసి యాడు. 

రాలికలను 

కహంటకలను బాలికల నిది గంట నిధా 
నంబు గంట -గాజే మనకున్ ౨?’ 

భార. ఫీవ్మ. 1.99. 

హొలి కేకలు 

పొలాల చు కా మాతో 

పాలో” అని అరుస్తూ తిరుగు 

తారు, దానినిబట్టి వచ్చిన 

వలుకుబడి. 

పొలిజ్వరము 

నిలుకడగా ఉండక అవూ 

డవ్వుడూ విడిచి విడిచి వచ్చే 

జరం, 

పొలిపాట 
కువ నూర్పుకు పాట. 

పొలి పుచ్చు 

వ్యర్థ పుచ్చు 
వార, లి.57. 

య ఏలన. 
ఈతి 

గుడి శేర్చరిచిన స్థితి. 
శర, 

కొలివేవు 

Ls వ్యర్థ మగు, భంగవడు, 

“ఎడ సూజనగొని లేచి సుడియంల తెమె 

రల చేం, బొడముపుప్పాడి వొలివోవ 

కంట) కనా, త, 108, 

““పాలివేని కార్య ఖం జెలలగు చు. 

భార, ఖ్ష్ము. 91, 
' “తహ మంతేయుం బొలివోవక.ి 

మను, 6.4. 

“జేజేలు పాలివోయి చేయునటిది "లేక, 

కన్యలో (బుంగి.?? యయా, తింన్, 

భామా కాన. క ద దామ. లం దాతా. యనా లలా లా లాం యా ము 

““ఆఅరిగి తురగముల నూతుం, బొరిగొన 

ఐరభుం డయి నృపతి ఫాలివోవక...)) 

భార, (దోణ, శ్ర, 

““భలుకు దుర్త్రట మెనబాన దద్భాహ, 

వెలివేవకుండంగల అనూ రిం చు 

నిపుడు.?౨ 

పండితా. (పథ. దీమయోం పుట. 24, 

౨. చెడిపోవు, 
“కని భాలి వోవనివుగ నా, విని 

గార్చెద నీకల జూల వేవటిం బాలా, 

తినయిదిె. . ౨ 

కుక. 1.5రిర్, 

““పాలివోవుం దపము సని యెంచి 

వారిపె నలిగి శపింప,?? 

వరం. తాటాకు. (6 పం కి. 2 

వొలిసి పడు 
భగ్న వలిగు. 

“బలధుర్యులు విముతు బలున్న6 బర 

కారసంబుల్ , వాలిని పడుం...? 

“వేం. సంచ, 8,141, 
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హైలిసి పోవు పొల్లున బియ్యము దంచు ఆని 

డఆదుగు. చవాచ్నారము., 
లెఖ 

“భోగములు క్రోర్ము__ చZచేమిదముంల వాలిని “ఎల ధాన్యములు ఇంటిలో నుం 

పోవు.” వి. పు. 6.178. గాను, పాల్లి కట్లు దంచే మని జకం మా 

స కేలా ల్లి? నామ. = హాలునోరు a త 9 కొ 190. 

దాం సారిచ్న 

శ. ర. (బాన్. వషర ముగు. 
కూలుపారు “వారి చయల. అడవి గానసిస్క 

ఒవమూ. వన్నె ల పాలువోవు. స్ 

స్ట్ వర. ళా. అర. పు, 118. పం. 15. 
కళరాంచంల చామరం బుటి భాలుపారు , 

విడ. స్తంభం యట ర ల 
63 త, భుజభుజంగ సామి జాలు వోయె .?? 

సాద లస సం క స పొలుపు మీఆజు పారి. 5.12. 
చుం విరాజ , ఆః ఆంద జవం కంద పొల్లువడు 

గ్గు, ' 
వ తగు, త్సృయించు. 

“కా లంకు మూణిననిలవంక బామల fa శర 

బ్రూూభూయ రుళశాాం. 2.125, a Se 

“5. .నిందనీలజ్యోతి రిందిందిర శేణి, పొల్లు వొదు 

విలనన౦బుల చేత 6 జూలుపు మూల... నత్వము. 

హు జ 9; ““పాలువే జన్నండు భూమి పుట్ర్తలగాం 

నోటు తయ బుట్టినది. 93 తాళ. సం. 7.256. 
వ | 

ఒమ్పూ. ల పొల్లు తు! 
కళా లంఫపా ౦ద యవనికాభాగళభళోూసు | శ 
జమ? వ్యర్థము చేయు. 

గహర తత క 7 కిరి లన. కకావతురర్టయన. ' కుటు లె ఈ 
“భూ పాలతిలక మె పాలుపాంద | బందు బుధులు భోజుని నేర్పు పొల్లు 
చలు? శ సేయ. మార్క. పీఠ. 89. 

భం కొ, 
అజాత 

రంగం. రా. బాల, పు. 10. 9. 

పొల్ల సేయు 

వ్యర్థము వేయు, 

““నామాటలు పాల సేయ నాయ మె 

నిసరక్ పద్మ. 9.5]. 

పొలి కటు దంచు 
ఇ) 60 

వ్యర్థ (వయత్నము చేయు, 

వాళు పాళుగ బొడిపించు 
గ్ా Cc 

నలగ తన్ను. 

““ఆత్మధరణీస్టలికికా, నడుము అవి పాళు 
పాళుగం్డ6, హాడిపింప్రుయు దస్య్యు బాధ 

పొందక యుందకొల*” ఆము. 4.256, 

పాసపోరు 
నతో పోరాజేవాడు, 



రువు...”” శివ. సా. 481. 

పానరాకు 

దగసక  వానన మాచే ఒక 
ర్యా 

ఆరు జరా cI ద, 

కోకంత 

కొంచెము - పోక దంత 

అనుట. ఇలాంటివే ర్మంత 

గోరంత ఇత్యాదులు. 

“ప్రాస కంతయు కతు” 
క్రీము. 2.124. 

బోక్రకం జబు కె డగు 

థా న్య ము ఆతి చాక గా 

లభించు, 

ఒకపోకకు పు క్లైడు ధాన్యము 

లభించు పప. ఇది నుఇితు 

సూచకము. 

-ఈ (కొంది వయోగంలో 

భారణ అనగా మారకపు 

విలువ. 

కము అంతా వస్తురూవ మైన 

దనుట సువిడితము. 

“ధారణ పోకకుల6 బు క్హైం డయొ్యొ ఎ” 

జె మి. 6.9. 

రక చెయ్యడు 

వనికి మాలినబా డనుటు. 

పోకడ "పెటు 
= 

పోగొట్టు. 

“మాకములం ష్ వెట్టు నిజార్జితం 

బులన్ ౯? స్ట్ | స్ పష. 

480 

 “కలధన మెలం బోకడం జెట్టి 

ఈ 

ఆరోజులలో నూర. 

వూ కంప 

rr: 

సన్యా 

సీరమ బెచ్చ మె త్తనియ(గజుూండు.? 

వాం'స. 5.120, 

“ఈ మేుకచళో ఇలం తా నానా స్ట 

గానూ ఈంగా. “రేపు we త్రిల్ 

ల్లి పోకదడసపపెట€ి రా," 
య వ 

భోూకమాను 

చేసిన తరువాత దమ్మూ వెన తదంవా బిట్లు 

దివరంచుట కె 

మాద పాదించే మాను, 

చదునువ్మ్రు ఆని 

కూకముడి 

చీర చెంగు తొలిచుట్టులో 

వేనుకొను ముడి-నీని, 

యమో 

కుల ములు 
cr 

శర 

..రబిక ఓగల6 బోకము ఊూడిపోం 

బేరితోడఎ” 

న్ వాంన. 8.219. 

పోకల పోవు 

వేషములు పోవు, 
“కకేకరించి కొన్నిపోకలం బోయి యి 

చ్చేడెచూపు దన్ను 6 జేళకని కి. 

శుక, 1.516. 

“బయలు సేయు నంతక చయే, 

పోకలం బోయిన బోనిము... 

కళా, 2.86. 

మాక వక్క్యు 

గొాంటునక 

కదా౭ంచికొన్నను బలితంపుం జిం పుడు 

గాకు పిక్క్ళిన నొక " పోం౭కవక్కు_ 

గాక? విప. 5,19. 

“నాోకాతుచు 
హపోగొటు, 

లు 
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“ఆధ్వ (కాంతి పోకారి చకా.” “ఎకైటూ! మును విరల, గుట్టును న్ 

శివ. 8.22. పోంగునకుం దగుల్పడినదియే, యొ 
రూ, పోకార్సు. ట్లుండె నల్లి చెప్పుము. గట్టిగ నావుడు 

పోకార్చు మరాళ కామిని నగుచుకొటి 
(పభా, 5.76, 

“ఆడియాసం బోశకార్సి,?? 

గ హార్, (పథ, కుం కై 426, 

రా. పోకారుచు, 

పోకిళ్ల మారి 

రా 

“పాపిష్టి బజెగడి పంచమ హాపాత, 

కియయు వ్యతీపాత ఫోకిళశ్ళ మారి”? 

వాంస. 5.118. 

పోకుల బోవు 
మాయలు వన్ను, వోకిళు 

య 

పోవు, 
“దేవుండుం, బూంచినవూంపు దప్పు 
టకు౭ బోకులం బోవుచు నుండు నము 

యిన్ .”’ ఈ. వారి. 1.165. 

పోగాలము వచ్చు 

పినాశ కాలము ఊాపురించు. 

ఇది చిన్నవారిని దం డిం మే 

మామూలు తెట్టుగా కూడా 

అలవా టయినది, 

“సీ (కేం పో-గాలం 

రందతితోనూ 

న్నాను.” 

సీ “కేం వచ్చిందిరా ౪? 

చూ, పాయ కాలము. 

పోగునకు దగుల్పడు 

చెవిని బడు, 

81 

వచ్చిందిరా * ఆ 

కక కట్టు కొంటు 

కాయ 

వోో-7గాలం 

ais Wor a wa 

ద దత దు టా ల. దర జతకాడా. 

జామ దాుతాలందుా లా అరల. వానాతాలాగా కా 

పోచి పోత అయ్యులు 
కబుర్ల రాయల్లు, వో-చివోలు 

కబుర్లు చెప్పుకొనువారు, 

“ఆటా నా దగ వో-చివోత య 

య్యలం.?? గసంటూ, ఉత్త, 67. 

కోటకందులు 

"ఆల సి కందులు. 
అనా. 

శా ర, 

వోటికందులు అని (బాకా, 

పోటక తి 
no) 

అఆడివిని నరికే చెద్దక ర్తి, 

“తోరపు బోటకతుల వదుళ్లు సమ 
(గము గాం గొట్టి..? 

పరమ. 1.127. 

క్ పుట్టు 

స్పర్థ ఏర్పడు, 

“లాేలారు_నకు నీక లోలోన నే 
మేని, పోటి పుట్రదు గబా మాట 

మాట.” భీమ, 2.88. 

పోటుం బాటు ఆగు 

ఆధిక ముగు, 

కఠర్పై క్ర జ యొడ్డున బాప్వాంబుర్నురం 

బు లుప్పుతిలెం బో లుం చాటు -గా 

నెింతయున్ ౨౫” మను. తీ.]186. 

ఫోటుకన్ను 

నొప్పి వె కన్ను. 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట, 108, 



వొటువోటు 482 పోలు భ్రోగా 

ననన 

జోటుగంబము పొంగుట. ఇది నేటికీ వాడు 
ఉఊతగా నిలిపిన స్తంభము. కలో ఉన్నది 

కళ వూన్చుబల్చోటు. 

విలనిలుసాధము లవాప్త స్వర సంస 

రతక౯,”? 

వ చందా. 1.12. 

హోటుగూతలు 

““ఏలమావికొన "నెక్కి బళ్ల పెళ్ల 

'నార్చి కో,దవల పోటు౭ంగనాంతలు వళ్లు 

సని” న 86 

పోటుగెంగ 

కరుడు, పోటువూసిసి. 

జంత భయమునం బొంద నీ కేల మది 

రాజి 

భు,జంగ భూహణుం నొక పోటుగొంగం. 

జేసి,’ కమా. 4.70. 

హోటుగొను 

పాడుచు, 

కళబాకిటు సొనం గిటి పటి బారి? (బాణం 
రా వ 

జంల్ 4? శ్ర తాయ 720, 

పోటుదొర 

పరుడు, 

“తనకు జడిని పోటుదొరలు ఇరలం౭గా 

రాఘవ. 4.202. ఈ చిన అ శో శ 

పోటుపాటు 

ఆటువోటు, జం, 

కాళీయా, 2658, 

పోటు పొడుచు 

నము[దము బొంగు. 

(పవాహావిహయంలో ఆటు 

వోటు లని ఆవ యోగిసారు, 

ఆటు అనగా తేగుట, వోటు 

గం,బములో "నా 

వయం pres అ రా 

ల. 

న DIRS RIT DTT RTT TTT TR TTR BAR PRA LTR RTT RRR LTR IRR RPT RT TR TRIM TTT RRR RRR D0 TRE 

లోనే *“పోశుత్తు” అని ప 

ఉవయోగినారు, 

“ఆఅనుదిన పూ ర్వాస్ల వేళ లం బోటు, పొ 

డిచి విచ్చిన నీటి భోరురవము.?? 

కా. మొ. 4,60. 

హోటుబంటు 

శూ్యారుడు, 

షభ నీ వొక పోటుబంట చె, 

మిన్న్నక వచ్చి తేల స్రలిమో "సల 

నుయ్య ల లాం వచ్చు నే 4 

పక, 4, 

పోటుబంటు జేయు 
యుదప్రుని చేయు, 

“పనివడి Een తనుం బోటుబంటుం 

జేన్.’ విప, 2.61. 

హోటుమగలు 

1. విరులు, భటులు, 

కుమా. 4.75. 

FR శ "ర్యనంవన్నుులు. 

“మటు లఅలగపోటువముగ అ,వ్విటక 

విజాదింతుదులి పాండు, 1.116. 

పోటులాడు 

వోట్లూడు, 

త్రం డే “విజ్ఞ యన్న్రదమ్ముండు నొ 

కతి, పోయే పోటులాడి పుడమి 

గాండు జీ భార, భ్ష్ము. 1.42, 

| సోటొడ్డు 

ఎదురు ఓడు, 
రూ 

కకద్ర్రాశక్రాడ్రి గలిపి చెం బూర్వగీర్వా 
య్ 
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ణులు, నారాయణుని తోడడం బోర 

పోరి ఈ. వారి. 4.220. 

“ఆ -నారాయలణానంత పెదాడికి వో 
an) Gs 

టొడి కూర్చున్నాడు. ఏ మవు తాడో 

వచా 1) ముళ్ళ 

పోటగిత 
oa) అజా 

పూడ యెద్దు. 

కలహారీలి యనుట. 
మదన. శత, 2లి, 

పోట్లాట 

'యుద్దము, జగడము. 

ఆం. భా. ౨.222, 

అందము చెడు, 

“నం డేశుదినము లయ్యెన్, బో౭డిమి 

చడ సాంగ్ నీదు బుూటక్ష్మ్హోా 4? 

జా సవా తిలక్ | 

పోడిమి మాలు 

వారివవు తొలగు 

“బి వతపతి కింక రక్కు_ సులవా౭డిమి ' 

పో౭డిమి మాలి గాల్సి.?? 

ఆ. వారి. 1.177. 

| 

పోడు గొటు 
డు 

పోట్లావు 
పాడిచేన్వభావం కల ఆవు, . 

శర, 

పోడిమి చెడు 
| 

అడవిలో చలమోదవ నుండే 

తువ్పలూ యొదలయిోన నానిని 

నఆుకు, 

కళ హీన కా£విం-చి చె రిం జెట్లు గొ టైం 

ననిశుమాటకోం పా బోడునా " ట్రనలగం 

జెలుం,”? ఆది, భా 5106. 
ళం 

స Em వ్నిగహము 

డెది తొక్కిన టున్న దనుట. 
C౧ భు 

“ఆ అమ్మాయి పోత పోని నవి 
(ir 

హిం  హఊహాంటుంది.?? వా, 

పోతర మెళ్తు 

గర్వించు, 

“పోత రించిన -కాజెనుపోతు అచట, 
వచ్చి మదహా న్తితోడం గొ మ్మిచ్చు 
Es 1 చందా, 2.65, 

హోతాచాకిరి చేయు 

అయిష్టంగా మేయు. 

వోత _ బోవుణ, అనగా ఏవో 

తన్స దన్నట్టు చేయుటవై 

వచ్చిన వలుకుబడి, 

““పస్నాంతకా ఫుర మమ్మా ఇది. పోతా 

ఇబూాకిదీకి చేసినట్లు చే సే సంసారం ఏం 

ముందుక మక ఏ వాం 

ఇడి రాయలనీవులో అను 

దినం వినిపించే వలుకుబడిె. 

హోతుటీగకు నిలువ రాని 

పురుషుడు చొఠ విలు లేని 

అన్న నందర్భుంలో వాడుకకు 

వచ్చిన హలుకుబడి, 

వాడుకలో - మగపురుగు అని 
వోతుటీగకు (వ త్య్వాన్న్నూూ 

యంగా మేర్కొ_ంటారు, 

“క్ నగరు పోతుటీలగక నిలువ రాని, 
దయ్య్యు వల్లాటకల్తె క్ వాట యెరిదడి,?”? 

శుక. 1.816. 

చూ. పోతుటీగక చొర రాని, 
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పోతుతీగకు బొలయ రాక 

కక్గ్షాలంతలను నమ్మరా దని నిక్చయిం చ, 

పోతుటీn౫క ససెనను బోవ రాని, 

యుంటి కంబప్రు మేడలం దునిచె...?? 

పహాూంస. 5.273, 

చూ. పోతుటీగక చెనం బోవ రాక, 

పోతుటీగకు బొలియంగ రాని 
6ఈసప్టూరెల. బోతుటీేంగకం బాలియంగ 

రాని, వరహార్మ్య్యమునకు “నెవ్వండు వచ్చె 

నబల 99 దింప. కలార్ష. పు, ]1ల5 

చూ. పోతుటీ చొర రాని, 

పోతుటీగ కైన సుడియ రాదు 
““మా తండి యాజ్ఞ చేల బోంతుటీగక 

నెను సుడియంగ రాని దిచ్చోటి కెట్లు, 

రా బాటపడె మోక...” 

నలచ. 4.97. 

చూ. పోతుటీగకు 

పోతుటినె గుజ్జములు 

ఒక రక మెన పిల్లల ఆటు, 

ఈక రెనెగాదడాలు పోతుటి-నెగుజ్జం బులు, 

నాలుగంచాలాట నట్లకోేంతి.?? 
c 
J హంస, 8.148. 

అ తి శి =a ఉచ 

పోతురాజు 
తిండిపోతు, 

గుంటూ, ఉత్త, 106. 

పోతురాజుకు భూతశంక యెం 

దుకు ? 

భూ తాల రాజుకే భూతాల 

భయం ఎందు కుంటుంది * 

సదానంద, శీత. 60, 

....మోతూ సెట్టి పోయాడు 
వానికి మారుగా వీనిని ఉంచి 

పోయా  డనుట. వానిలోని 

(వఖ్యాతగుణాలకు వ్డు (వతి 

నిధి అనేవట్టుల ఈ పహ రారా 

గనారం, 
జాజుల 

66 వారిశ్చం[దుడు పోతూ పోతూ పిణి 

పెట్టి పోయాడు." వ 
““సాబిలతి పోతూ పోతూ ఈ మహా 

పతి(వతను బటి పోయిందిలి? వా, 
౬ 

ది కూడా కొంత వం౦ంగాంర న్ ఫ్రా” ఫై 
స్ఫోరక మే, 

భో దిదు 
ద 

వోనాటు. 
రు 

“6...కలంత సిగ్లు పో, దిద్దు మురారి.” 
రాధి, 1.125, 

పో నడుచు 

1. తణజువు గొట్టు, 

తట తొంటి, యట్లు యిడుమ లల 

గుడువం బో నడువ వలయు,” ? 

భార, విరా. 38.90. 

౨. పడును, 

“ఆటు లేనియుం జెప్పెద నీ, 

పాళి తలపోత అలల 

వుము ల? 

పాతి 

బోవ నడు 

పాండు, 5.50. 

లి, సనంహారించు, 

ames ఆజూండభాండముల్, వానను 

మూ౭దం బోవ నడువక,” 

ఆము, 1.4, 

పోనాడు 

ఈక సరానివమవాట7గా ననిరి పోనాడిల? 

వర, రా బ్యా పుం 176. కుం క PAAR 
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న చెట్టు, 

“రాజ్య ంబు వోనాడ్ ౨3 

గా, హారి, అ, పం కి. 86. 

పోనాడుకొను 

పోగొట్టుకొను, 

రాజ్య మథము6 ఆ పోచాడుకాని,?? 

వర. రా కెప్పి,__. శు 415. పం కి, he 

పోనాతు 
ఆల్ 

విడుచు, 

Wes నయ్యింతులు, చిత్తజు 

బాణముల చేత సి గంతయుల బూ నొ తి 

ముని బెండ్లి యాడలా.?? న 

వి, ఫు, 5.152, 

హరోనోము 
పోగొట్టుకొను, 

““ముతకరిమెకంబుం చేకొన మరులు 

వట్టి, భరణి బోేనోమిన\తిశంకతన 

యకులము, వాం డణగుట,.? 

మం. రా, ర్.,57. 

బూతు 
1. పోను, 

““కోపంబున రాజుకొడుకు eT 

రెండుం, బోపడునట్లుగ . స్ట 

భార. కాం. 8.249. 

రః నత్వప రను తగు, 

“కోపముతో నుదల్సికొని కోమలి 

యుకె వెస వాని _వేయుడుకా, బోవడి 

వాండు చి|తముగ భూమితలంబున 

(దశల? భార, ఆర. 6.190. 

హోబడి 

జాడ, ఆచూకీ, 
కకాకిరయుం బో పోయిన (పో యాలి 

వోబడి వెదకి "పెట్టుట యేల విహిత 

మయ్యె,’ రామౌ, 6.67. 

(కార్యవ కతత కా కు కుట 

వనులను ఎగర వేయుట. 

“కార్యము లెల్లన్ పో ము తి..." 

మాం 2.22 కౌ 

హోయినదియ వీధిగా 

ఎటు వడికే అటు (వరు వెత్తు,) 

*'“యుగ్యంబుల కుగఆబుల వదలిం-ది 
౧ 

 పోయినడియ విధిగా దటేయ నుటికిన 

యరదంబుల క ౨ ఉం వారి, తి. 27. 

తెలియకుండా 

వపరుగాతా డనడాానికి దగ్గరగా 

ఆన్న పలుకుబడి. 

పోయినదే పోక 

తిరిగి రాకుండా అనుటు, 

చూ. బీరపుంబూ త్తము గట్టుకొని పోవు, 

పోయినసిళ్ళకు గట్లు వెట్లు 
eo ee 

దారీ డొంకా 

గతజలసేతుబంభనము, 

వ్యర్ల మనుట. 
థి 

“బంద్దులు తప్పు "]నేమిటికిం బోయిన 

నిళ కుం గట ఎట స్కీ యదములోని 
య ౬ Ae) య 

నీడ కటు లాానపడం బాసంగుం దలో 

దరీ!?? ఉత, వారి, 5.157. 

పోయినపోకగా 

అదే పోతగా. 

తిరిగి రాకుండా అనుట. 

““నిలువం, జి తంబు "లేక కీరజ్రుల, 

బా తము ౫టుకొని పోయెఓట బోయిన 

యో £3 +? య్ హాది, 1.52. 

వాడుకలో - అద్ పోతగా 

వోయినాడు,* వాడు వోయిం 
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డద పోవడం. మరి వచ్చి ర్లు వచ్చెదను 

ఉంకు ఒట్టు.” ఎక్క-డి కై నా పోతున్న మడు 
పోయిన జోకగా బోవు 

అబే పోత పోవు. తిరిగి రా 

కండ అనుట, 

6వ లునపోక ఆ పోయిరి సిదులంలి) 

ల్ పారి వ్. 87, 

అ వాడుకలో కూడ 

ఉన్నది. “వాడు అబే పోత 

వోయినాడు, తిరిగి మరిగి 

వరూడ లేదు.” 

పోయిన పోక లయి పోవు 

అడే వోతగా పోవు, 
“వశయినపోక ల. పోయిరి. సిదులు, 
దిక్యా_ మొగము లౌరి డిగధిపతులు.”? 

పారి. 5.57. 

ఈా, పోయివపోకగా బోవు. 

పోయినసారి 

గత 

వా. 

శివోయినసారి పంటు ఏమో జూ 

"లేదు. వా, 

“పోయినసారి ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడు 

నువ్వు ఊళ్లో "లేవు 

పోయి పోలేక 

వోవలె నని ఈన్నా పోవుటకు 

వక్తి వాలక్, 

ఇలాంటివే చచ్చీ మావ తేక- 

ఉండి ఉండ లేక, 

ఈఈ కూ శ్రౌవాోాటులల బడి (పేవు లీందు 

లాడం, బోయి పోలేక దగదొట్లి 

వొాదలు సాచ్చి?? మను, 4.49, 

భాష 
అటో 

నంవత్పరం, ఇఫోయిన 

పు" 

మ. అన షు 

పతి... చా అ రా అకా. 

కేవలం పోయదను అని 

చెవ్వట అశుభ నూచకంగా 

తలచి “పోయి వ చ్చెదను,”* 

కథయ వత్తును, స్ట “వోయి 

వసాను, వళ్ళొిస్తాను, వెల్లి 

పాయు స్తాను” అనుట , అల 

మాలు, 

““భనుజూంతక ! పోయి వచ్చెదను, మజ 

వకు మో నను నావుడు.?” పారి. 2.27. 

క“వామేెకతులణ లార! పోయి వచ్చెద 

నింకస్ ఎ” కళా, 8.218, 

కకడ౭రికిం బోయి వతుపని యూరట 

"సేయక నిర్ణయాత్ను6 దెం? 

రాజనో. 4.12. 

దినే “వసాను” అని మూత 

చు కూడ ఆఅంటూరు, 

చూ, వస్తాడు, 

పోయి పోయె 

నం|భ మూాతశ్చ ర్యాదులతో వ్ 

దైనా పోతున్నవ్వడు అను 

వూట. నం భమాశ్చ ర్వాదు 

లలో ద్వొెరు క్రి నహాజము. 

““ఆశంముం గొం చుడువిధి నేం 

నద్బుతపడి పోయంల౭ బోయె హాయముం 

గెని దానవు రకం-చుః "జె మిం 9.29, 

“పార పాయె, పటుకోండి. పటు 
A) తి 

కోండి? 

పోరాకుండు 

ఇదె సామాన్యంగా వచ్చుట 

వోవుట జంటగా ఉవళయోగిం 

CM 
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చడం అలవాటు, “వాళ్ళింటికి 

ఫ్ న తా: మనుహ్యులు 
ఎకువ “వారింటికి ఏరింటికీ్ 

"లాకవోక లెక్కు_వి యిత్వ్వా 

దులు, 

ప్రోర్రాకుండంగ నేమి కాళ్లు ఊఉగినే 

ఫులాంబుజూ లేత. ఇకా 13? 

షై మను. 8.188. 

ఇక్క-డ పోకుండా, రాకుండా 

అన్న రండూ ఈ న్న త్ల 

“బంధువు లన్న తరువాత బో 

కుంజా రాకుండా ఉంటా 

మూ ౪” ఆది వాడుక, 

పోరాట మాడు 

వోల్లాడు, 

“భా పూమా కికకాంతి చేవారుచితోం 

బోరాట మాడకా,.?? 

నిరంకు. 1.7, 

పోరాడు 

1. బోరు పట్టు. 

“నా మగనివంటి చాం డీ, భూమిక 

"లేం డమ్మ యేన పోరాడుదు గా, “కే 

మాట యొన నాతోల చా మునుెపీ 

తెలుపు. శుక. 8.266. 

2, కలహిా౦చు, వోరాడూా 

యుదము చేయు, 
థి 

“వారికి మనతోడి వరంబుం శుూాని, 

పోరాజ నే భనంబులు పాతు వోవృులి 

సహో బాది; (కుక, కుం. 719-20. 

పొరాని 

విడువ విలు లేని (ఆప్పు 

జనులు, 

| 

| “జనక భవావరుం,దో తెమ్ము వోరాని 

నుఖుని ,?? 

వర. రా, బా, పు. 56, పం, ll. 

| వోరానిబందువు 

దగతిచుటుము. 
ళు వ 

మహానుభావుండమవు.?” 

భార, ఉద్యో. ఆ. తిం 

“జక ర్యంబున6 చెడ్డ వ కూతు 

వె వోరానిబంధుండ న. 55 కకం 

పోరామి యొనర్చు 

బోలు “పెట్టు. 

వలసినవి యొల య 'దెప్పించుట కె, 

బార "సతు లా్బాజుంగులతోం, బోశామి 

యొునర్చుల బనులపాంగలి వచ్చెన్. ౫5 

శుక. 2.563. 

చూ, పోరు “కుట 

పోరాములు సేయు 

రాకపోకలతో సంబంధము 

పెట్టుకొను, 

““బడిెెపతోడం బోరాములు సేయ 

వలను ,”? కాళి, 2 7h 

కోరి ఆతు 
అలలా 

దండజెత్తు. 

ఒ“ఆల్పబిచారులం బోరి క-తెడునట్లు 

గాం దగఈ6 బొందల? 

భార. ,స్రీ,. 2,188. 

వోదిత మాడు 

వాదములు ముదలగు వాని 

యందు వునగసులాడు, 

““ఫ్సును బాండుపుత్ర్తులును చేరము 

క్కి పాసంగి మన్కి క, హూోరెత 
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మాడి యే నటుల జులు కి న 
భో ంగియున్ ఎ కార, "ఆవే శ్" 4.5 గ 

పోరి జొక్క-లాడు 
ళ్ కమ వా, 

కకవాను తేన భార్యను ee 

కానిచానికీ పోరి జక లాడు 

తున్నాడు” వా, 

పోరుకాడించు 

దోసిటిలో నీళ్లు వోసికొని 

తటు, 
రు 

చు న్న్న పిల్ల ల స్నానం 

చేయించే టపుడు ఆటా 
aa 

చేయడం జలవాటు. 

“దోయిళ్ళ జలమునం బో ర్మా_ డిం-చి 

అలిం జ న్నిచ్చుచు నుయ్యల నూ౭ప్రుచుం 

బెనుపం దొడంగ్గ.ు? కళా, 6.194. 

హోరుకొని తను 

"వధించు, 
“ఏ పెనా నన్ను గడించి పెట్టు మని, 
పోరుక తిచ్చుంచారేె వోశమ్హు.?? 

శూమా, పు. 80... 

హోరు పెట్టు (పడు) 

ఊరక తవ్వులు వ స్తు చు 

వేధించు. 

“కున బతిమాలి నీవు వా మన్న చెడలి, 

బోవ నూనక యుండు మో పోరు 

ఇవాల, ) శుక. 2.876. 

““ఆడబిడలపోరు, ఆత్తపోరు పడ లేక 
ఆత్మ వాత్య చేసుకొందెం) వా, 

“రా పోరు పడ లేను, ఈ పోరు 

ద్య బన 0 కావ. 

"ten వ్ త పోత, 

బాత మాసు 

ఏదో చి న్నవని తో వారి 

వోరును తప్పించుకొను, 

వాడుకలో -- “వవ్లూలు జెట్టి 

వోరం వమూాస్పినట్లు ఆంటారు, 

యఆఅవిం-చి యనులు, 

“వదినెలపోరు మొన్న నిజవల్లభు నిద్దుర 

పుచ్చ మామనో, రదవుల న త్తాగెరికి 

భయం బొనరింప-..” శంక. 2 లది, 

కు వెత్తు 

(వోరున ఎత్తు) వార ఆడు. 

ఈ పఫపారవ అనేది చటికీ 

రాయలనీవులో వాడుకలో 

ఉంది, *ముప్పోరవ దువ్పటి 
అయితే చలి బాగా ఆపు 
తుంది.” “నాలుగు పోరవల 

దుపహ్పటి అయి వే మరీ 

మంచిది,” 

పాండు, 4.294, 

బి వా 
డ 

శూరులు తీరి వ న 

ములో, 

“డాభయబలములు సెదిరి పో రొడ్ 

కదియు, కరిసుటల యంత రాళంబు 

గాన నయ +?’ క విక, 2.187. 

పోలువౌందు 

ఆందిక వాందెిక, జం, 

ఈ “ఉవు్ల్నురొ పోలుపాం డలు కమ్ము 

నుజేశ్వారు. డాలిమాట ని,క్కు_ మని 
కోయం బంచె 'సరగణొ 

సారం. 8.94, 
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పోలు ంటోలములు 

యుకొయు కములు, 
వాచాక ఆశాణా=-డనే 

“కవైెశిలుంబోలము లింత యెన్నక...?? 

పాండు, 5.297. 

జోల వాడు 

కకక ణెబాయ డగచాట్ల పోతు దుర్మా 

రుండు, పడిసేటును గరాసు పంద 
౧ 

అం చెల) హాం 0న త్త 5 2 

భోవ నాడు 

ఐబందించు, దాటు, 

“మత్క్చతిం (బసుతిం-చినక, “6౨ 

గజం బోవ నాడినను గలవు నామది 

మోద ఖేదముల్.?? 

పో విడుచు 

వదలి “మెట్టు. 

“శ్ వుడు జీర్ణశరీర ముం, బో విడిచి 

నవంబు€ బొందల. బుట్టను చేర, చా 

వెలయు ,?? భార. ఆను. 5.126. 

పోనము డాగు 

తీర్ధమువ లా భక్తితో ఆపోత 

నము పట్టు. 

“నలత దక్కిితి వని నీ పీడెప్రుర'సమ్ము 

చలి వాయ నిపుడు పోసము చా గేెనే,?? 

తాళ్ల, సం, 12.90. 

పొజు తీర్చు 

వ్యూహము పన్ను. 

“హాల కునిలుతుం  డిరుగడల6 చొలంజూ 

దీర్చిన కుక పికమభుకరపకరంబుల 

గతి?) కళా, 7.69. 

“ఆనుపమిత'స్వచాద్యనివవా ంబులతో న 

ర మాయుటల్  సహీం, పనియది యె 
(= ua 

వేం, పంచ, 2.126. 

పొజు [వక్క- 

పురం చెకువుహెాం౭జులు ద్ర్చెనా మచ్చ 

కంబున హవ, కళ్ళా కిం 

కాలాలు సయు 

సె నము నన్నద్ల్దము చేయు. 
౬ 2 రు 

శక వాం ల్లాము చుట్టు గాచుటుకుం చారుని€ 

శచాజులం చేయం బంచి.?? షై 

జ మి. ఏి.95, 

 హౌరుషోలు నబుకు 

కాయల అండ. ఆం నున నవవూడావాడింవగయణతాణనతాంాంలాం వంకాయ శాల. రాయాలా దా నాతాాతునుతా అలా యిలా ద ఆలా కా అము చ 

వుహ+ఏరుడ నని డంచాచార 

ములు పలుకు, 

వాడు ఆది వేశాను, ఇది చేశా నని 

్హహారు హెౌలు నరుకొ్కు_. 6ట౮౫ూా కూర్స్సుం 

తాడు, వస్తుతః జేనీం చేమో లేదు.” 

ఈతి 4 

[(పకటరతి 

నంభోగభదము, 

కుమౌా, 9.152. 

(సక్క-తాళము వేయు 
చయం, తాళము వేయు. 

_సక్క-లు పొడుచు 

(వోత్సహించు, 

ఒకవసికి (వోత్పహించునపుడు 

చేతితో 

(వక్కలు బొడుచుట ద్యారా 

యేర్పడిన వలుకుబడి, 
65౬ ని యతం౭దు వల నచట నేకాంత 

మగపుట్క మరుండు (పక్కలు పాడి-చి 

సమ్మత ము6 "చెందు 

[వక్క వారు 

కుక. 2,479, 

(పక్క లెగయునట్లు రోజు 
ఎక్కువగా ఆయానవడు, 
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ఆ మానవడునపుడు (వక్కలు (పతిపాలన సేయు 

ఎెగురుటు నహాజము, ్రతిజ్ఞ తు 

“దూర పాతసంభవం బె నఘనపరి శాంతి ఇక్క-డ రతణ సేయు, కాచు 

చేతల (బక్క లెగయంగ రోయజాచు అశ అరాలు కుదురవు. 
నొక్క కుణము నిలిచి.” . “పశుపతి దాం గర పలుజేల్పు తెల, 

ఎ. కలాం కరర. వలే యని (కతీపెలన నేని జిన 
(పణామము ల్పయు సమయనస్థుల శిరములు దునిమి.? 

నమన్క-రించు. బస. 6.168 పు, 
“జేరి దండ(ప్రణామముల్ చేసి.” [వపతిపోల్చు 

నరివోల్సు, 
(ప్రతిజ్ఞ చెల్లి ంచు 

| 

నిరంకు. 8,456. 

| “బలగర్భమయుల మిమ్ము (బతిపోల్ప ఈ 

| 
చణ వేయు, ' జూలు, బలియుర వానరఠరపతులం 

66 పతిజ లవి ంచువాం జెలి చెక్క 0౦[డదం? 

జై “కాని, 5.275. | రం, రాం, చెల, కేల వొ. ల కుం 

_పతిన పట్టు ' వతిబవింబవాదము 

(ట్రతొజ్టు చేయు, జీవుడు ఈశరునికి (వతిబింబ 
““పారిజాకేంబు జే నిటు (పతిన వట్టి.” | ముని అలాని వాదము, 

పారి, 2.2. వదాంతుల వాదవములలో 

(పతిన వచ్చు ఇది యొకటి, 
ఠా న్, i 

ore కిరు, (పతిభాష 

కళళ స్మ కా ] జ 5 అ (పతిన వచ్చాం గదా యిచెొ పారిజాత, [వ త్య త అ కపట 

మనుచు నర్చింప నచేజి వార మంది”? = 
చు యె వాలు, 

,పారి, 5.49. 

[వతిన వట్లు | (పతిమాటలు 
చా 

mee = ప్రతిన ప్ 66హ్రూంటడదు శివదూపషు కుల మిమ్ము నంటం౩ 

థి య తు జూల [బతిమాట లాడ... 
భార, (దోణ. లె... | ee 7 192 

॥ “nla 0 ఛి 

కుమా 9,29. 

[వతినాయకుడు (౨ ప 
66 పతి ఈయొునర్శంగరానిసు|వతము.”? ని ఖో ( WE ణి క ర్చ నాయకునకు (వతికాలు రుకాం. 1.90. 

డగునాయకుడు. చూ, (పతి పెట్ట రాని, 



జ అ జో త 

(పతి లేక (పత "సేయు 

రగు "లేక, 1. బజువులుకు బదులు జేయు. 

“పతి లేక రాణించుపాటలవైఖరి “మా కపకార మునర్చితి నీకున్ 
జత మించ చూడ వమా నాలం (బతి నేయ నెట్లు చేరుతు మెనన్ ౨ 

ఉంచా, ప్ర, లీ9. ' 

(పతి వచ్చు 

సమాన మగ, 

కావ్. 5.283. 

(పతివదనము గావించు 

[(వతిముఖము వేయు, 

“మదిరాతీ మోవిజిగి (పతి వదనము 

-గావించు. గిరవదనముతోడకొ.”” 

విజయ. 1.185. 

(పతి వెట్ట గ రానిది 

అ(వతిమానము, 

మనుటు. 

ఆనమాన 

, ఈళరమువాల6 

॥ సౌరి కప్రుణు,?? 

46 వతముల కన్ని టి కం లును, (బతి న్! 

లగ రాని చెలి 

(పతిశబ మీను 
(ఎ 

(వతొధ్వని యిచ్చు. 

““కరలు పిక శారి కాకీర కేకిభ్ఫ్భం౫, సార 

నభ్యనిం దనలోని చం(దకాంత్క దరులు 

రుం 1.86. 

(పతిళబ్ల మోన మను, 2.19. 

(పతిళ్నుకభయము 
పురశ్ను[కదోపము, 

రామలిం. వ్౪, 

చూ. చుక్కెదురు, ' 

(వత్నిశుతము చేయు 
ఇనా నని మాటు యిచ్చు. 

ము. (పతిశుతము వేస్ న "సె పెం డి 

రాకున్న, ముచ్చిచ్చునను వేగు వచ్చు 

దనుక.” పాండు, 4.149. 

మను. 6.15. 

sp వోల్ను, ఆవమింను, 

చేయ వచ్చు. -- యౌ 

ధారి మొ మించు[శీరంగ 

వసు, 1.54. 

అం లొ వ్ (పత్తి తాల్స్పినవడువున 

దూదిని వకినటు. 
0 

“చమురు ఇల్లి నమంటల క వడిం, (బతి 

తాబల్సినవడువున.?? 

(బతి 

లా ద 
దార రిం మం 

ఊ. హరి, 8.71. 

(పత్యంతపర్వతము 

'మెద్దకొండ చేరువను ఉండు 

చిన్న కొండ, 

(వత్యాబ్దికము 

(వతి సంవత్సరమును మేడెడు 

(శౌచము. 

వ శర, 

(పత్యుత్ణాన ము చయు 

లెచి నిలుచు. 

ఎవ రనా వెదవలు వచ్చిన 
ర ఏ 

కుడు గారవసూచక ముగా 

చేది నిలుచుండుట  ఆణా 

ధనము, 

_పత్యుత్సన్న మతి 

ఆ సమయమునకు తగణ 

ఈఊపాయము కలవాడు, 
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(పథమ కబశ మక్షికాపాత:ః 

ముద్ద యె త్తగానే చానిలో 

ఈగ వడిన దనులు, 

ఆరంభంలోనే ఏ దయినా 

అనాసహూూతమ్హుూూా, అ(పియ 

మూ జరిగినపుడు ఆవయోా 

గించేవలుకుబడి, 

మా నతద్ధ లన ఆప|శుతులు 

వచ్చాయి. (పథమకబశే మకీ కాపాతః 

ఆన్న టుంది.” 

అడుగులో హాంసపాబు లాం 

ఈదే యిది, 

[వథమకోపం 

-చిజుకోవము, 

య్, 

' వావిరి మానెడునటుగ 6 బరలగిన గురు ॥ 
ళం 

బుతు (డు పెద్ద (పబలం చేసెన్ ,౨* 

భార, (దో. వ.లిరిక్. 

రో జ్జ (పబ్బుకొను 

అధిక మగు, 

తళళక్తదంతికిం దమక ంబు (మబ్బు 

_కొనియెటి రాభా. 1.128. 

(పభాత పదములు 

కోవవడ తాడు కానీ వెంటనే. 

చల బుడతాడు అనువట ఆవ 
cn C0 

యోగిస్తారు, 

కకరాయనకతకు కాస 
ఆడో 

ఎంత ము తనిజాడో 2? 

[ప్రపంచము "సేయు 

వి నదించు, 
ల! 

“ఆనుగా(తి యాయన నింక నేమి 

(పపంచ ంబు చేసిన నిలయ “నిడనీి 

పోవుట తక్క) 

కళా, 4.78. 

(వపబలం చేయు 

టిపింవ జేయు, 

కకనరుయడు గాని సత్వరంబుగ, వరు కాకా 

(స్తం చేయుటయును నది తత్పరువత 

(శ థమకోపం, , స న్ 
ఈక యు 

సీపు ఉంచే మీకే తెలునుంది. భ త 

క్యు! 

a 

a 

తెల్ల వారగనే పాడుపాటలు, 

"మేలుకొలుపులు, 

ములుకొను మయఠూ అను 

వల్ల వితో ఉంటూ ఉందే 

జానవదగ్ తాలు, 

పండితా, (పథ. వాద, పుట. 51కి. 

చూ, తు మ్మెదపదములు, 

(పమథుల కవిలియ ౩క్క్కు 

[(వమథుల జూవితాలోని 

కక్కు, (వవుథులతో నమూ 

ను డగు, 

కి గరళాంకు (పమ 

భుల కవిలియ కక్కు? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 829. 

పయి మాలు 

మందను లశ్యు పెట్టక పోవు. 

ఫశ “ధర్మంబు ౫లఅ౭చి నరునిం, (బయి 

మాలి యేమిటి కయినను గర్జించు 

వానిగా 'సముకటుటి 

“భార. కాం, 8.899, 
పయి వెట్లు 

ర 
నింద మాపు, 

' ““కరువృద్దుం డగుచాప్రికుని డూ 

a ఫీ మ్మ ని = పం (బయి వెట్ల 

నగునె ౪౨ 
మనం. జా ఖై ఆలా 

భార ఉద్యో. వ్. 195, 
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మయో పప యా స్త 

మంచి కార్యము, నంభావణలో ఆ|వన క్రి 

కకనా చేయు పయోాజనం బంగీకరిం వచ్చు, 

ప్రుము 4? మనవైపు, 2.5. శర (కసె సాపన ఏం రాలేదు, వచ్చి 

““మాయింట్లో (పయోజనానిక్ వా శి ఉం" ఏ మయిచనా చెప్పి ఉండే 

వ్వరూ రాలేదు.” చౌ, వాళ్లో. 33 వా, 

““మా యింకో చీ పెండ్లి ఆయినా ఏ 

(వయోజన "మెనా ఆయింటిచవా రందళూ ' 

రావలసి బేల” వా, 

(పయోజకుడు 

"కార్యము 'నెజ వేర్చువాడు, 

"నేర్పరి, 

“వాడు 

ఆనుకోవలసినప నే ముంది ౪? 

““మనబవాడ్ (పయోాః జకత్వ్వం అంత లో 

ఉంది, ఇతరుల నని యేం లాభం? 

వా, 

ప య్యబడు 

బంటు న తద 

“ఫప్రరుషహీన రొనం 
యయా జగము చేతం (చైయ్య బడ బె” 

భార. ఆది. 6.253. 

(పల్లద మాడు 
౧౧ 
దరావుంచు, 

ఈళఎ ౦ఫతయుున్ (దుళ్ళునం (బల్లదం 

చాడినం బళ్లెరం చెతి చితంబుగా.? 

పాది. లె.లి7. 

(పనూతివై రాగ్యము 

గర్భవతి మైన భార్య నొవ్రూలు 

వడుతున్న పుడు భ ర్హ పాంచే 

వె రాగ్యభావం. 

ఇలాంటి జే 

రాగం, 

నె 
QQ. 

శాన 

(పయోజక డయి తే యింక. 

మె... 

బరవుపతి (వత, | 

వ 

(వసావన అని కూడ, 

పసుతము 
వాలాను 

పేకముహూ_ర్తము, 

రాయలనీవులో నటికీ నిచపే. 

-కెొనికి “వస్తుతి వున్న వా 

టనే ఉవయోగిసారు, 

“| పస్తుతం బని పదార్హములం రాజుఅ 

చేండి, కొని వచ్చి యమ్మి ౦-చు6 నోము 

టిండ్ల. 93 పాండు, 4.149. 

““ఆపిల్లకు పునసుతం చెతమాసంలో 

జరుగుతుం బటు,” వా, 

(పస్తుతి ౩కు 

న మందను, 

6 రర్చాన్సూత్ర Sie శద 

మతి యనంగ. బైనుతి కెమృ_ను.?? ల 

కళా. 5.154. 

“పరమపవి(తవాగ్థ్యరిమం 

5 కాలి? 
మ 

రుకా్యాం, 8.110. 

(ససాన భేరి సజచు 
థి 
(పయాతణాన్ని సూచిస్తూ భేరి 

వాయించు, 

రానాకి సణివం బం-చిన,ి? 

కుమా. 11.2. 

(పహారి చరించు 

గ్ స్త్ తిరుగు. 
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“| పహారి చరింతు రెపూశును “జైరవను 

అర నిణాగమంబులనసన్ ౨) 
Gp 

_పహారి చుట్లు 
జం 

“గంధర్వ కాంతల్ సుకం,ఎఠనినా చాతి 

శ్స్ము, l .108. | 

శయంబుతోం (బహరి చుట్టం సగంటిం ' 

జి(తంబుగాన్ ౨”) 

వసు, 4.65. 

చూ, 'చహారి చరించు. 

_పహరి తరుగు 

గన్స్ తెలుగు, 
MUU = 

కాకీ, 5.2585. 

(5 కుడుగొొయ్య 

ఆలంబునము. 

“ఆ నలినాయ తాడ్ (పనవాపగమం 

బునల బండ బాలుచుకా, (వాణవిభూప 

లాలనము (పాంకుడుంగాెయ్య నిల్సి.ి? 

పాండు, 

పాకులాడు 

(వేలాడు, ఆ(శయించు, 

“వాణి పటుకొని పాకలాడడంలో 

అత పల కదు. సొంతంగా ఏ చె నా 

తంటాలు పడాలి -గానీ.?*? 

పాకు వెట్టు 

నపహాయ మగు, 

సనం భో మే ది నా బలంగా 

నిలువ తేదని అనుమానం కలి 

గొనమాడు డానికి తోడుగా 
మ౭్ొక కొొయ్యను పోటీగా 

వెడతారు, డానిడె వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

ChE 

పాండు, 4.250. 

(పాకొ__పాచీ 

తాకొను 

పా-చివగ ఎం. 
చం 

సుముటి, 10, 

(వొచి పటు 
తతి 

సీళ్లలో ఉన్న బండలు ముద 

లగువాని వై రిక రకమైన 

ఆకువచ్చని పాకుడు వడు 

తుంది. డానినే చాచి పట్టుట 

అంటారు, 

““పాఖోేధిజలయా క్షం (దాంచి పట్రినది 

శా, కరులు నాందగువమురకత పుం 

గదుల. ఆము, 1.5్3ి. 

(పాచిపని 

ముందురోజు వాడిన పాత 

లూ ముదలయిన వి శుభము 

మేయుటు, 

6) పాం౭చిపనుల్్ చేయ లేచుకోడం(డ 

క్యా న తేలవలని భయాంబుకం మెలి) 

ఊఉ. రా, 5.282, 

(వాచియలరు 

చెడిపోయినది, వాడిపోయిన 

పూవు. 

“పదను దివినినకన్తూరి (ప్రాచియలరూి? 

పాండు, లీ.22, 

(పాచినవి తు 
UI, 0) 

పన న. 
ap) 

“దగులు చబాజి హారాంకోరు వాజే 

(పక్కు_ల ముచ్చు, -ఏీవాట్లమౌారి (ప్రా 

చీనవితు.?? 
హూం'స, 5.118. 



(_పాజా(పాణం 495 (పాణం [పాణ 

_పాజాపత్యం వందో యిది. జీవం అనే 

చె త్తనం, దుకు ఎలాగో డవ వచ్చు 

కాకీయా, 810. ననుటు, 

(పాణం గుప్పిట్లో సెట్టుకొని 
౨౧౧౦ పి 

అతిఛయంతో, 
“ఆకనమ దడాెళువరకూ నేను నా 
(పాణం గుప్పిట్లో పెట్టుకుని నడిచాను, 

అకాడ దొంగలభయం బిపదీతకం-గా 

ఊంటుం దని విన్నాను. 

[(వాణం గురగూర మంటున్నాది 

వ చ్చే పాణం పాయ్యె( పాణం 

గా ఆన్న దనులటు, 

కకవాడు (పాణం “'సరగుర నముంటూండ 

గాెనే బంధువు లంతా చా ేఐ 

చపావ్రు* నా కేం చెపాను* ఆని 

తగులంక న్నారు) నష 

(పాణం పోయిన వెనక (పాణా 

యామం మొదలు పెట్టు 

చొంగలు వడిన ఆరునెలలకు 

కుక్కు_లు వెయిరుగసుట వంటిది, 

“ఆంతా ముంచుకొచ్చాక ఆ డాక్షరూ 

ఈ డాక్టయా ఆంకే యేం లాఫం? 
(పాణం భో మా క (పాకాయామం 

చేసినట్టు గా.” వా, 

[(సాణంబు గల్లినను బలుసాకు 

దిని యన (బదుకంగ 

వచ్చు 

బతికి ఆంెకు బలుసాకు తిని 

(బుతకొ-చ్చు--అని "శటివాడుక , 

ఊపి రుంకు ఉవూ అమ్ముకొని 
తినవచ్చు నన్న వలుకుబుడి 

పౌ " 

నలి దీటుకొనంం బాణంబు గల్స్ నను, 

బలుసాకు డిని యొెన (బదుక ౦౫ వచ్చు.”? 

బసకు, ౯7 108. 

(పాణంబు తెగిపోవు 

(పాణము వోవు, 

ఈగ ప్ నిల దో లేకన్న నంగజూ, స్త్ప్త,ముల్క 

భృతి దూరి (పాణాంబు తెగి పోవ 

గలదు,” ద్వెప, రా, కల్యా. 186. 

| పాణంబు (చూణము 

అతి! పియము, కుక్కి. త (ప్రియ 

మెనది, 
6... 

కక ణెలం గం... భెారవపహాులకల్వ 

(బాణంబు (పాణ ఘగణులు 4”? 

కాం మా. 1.29. 

“పలుమారు న్నిను నమ్మి యుండ 

నకటూా ! (మాణంబు (బూణంబు లె CR 

రాజనో. లీ.75. 

“ఆని ఆనక బతి నిన్ను. బాసి చనెనో 
(పాణంబు (పాణాంబు-గ్యా నిను మన్నిం 

పండో.” పారి. 2,25, 

చూ. బహాః[పాణము, 

[(పాణగొడ మాడు 
త 

[(చూణాంతేక మెన కనసనసూటు లాడు, 

““డేవదేవు చెల్లి దము జేసి యింత 

గొని లేవడ లేచెదు (పాణగొడ్డ మూ 

"డెదు.) కోమా. 4.65. 

బా ణఅగొెడ్రము 

(పాణకంటక ము, 

“కును నృప రాజ్వ్యామిషహముం, గానం 



(శైలంబదానవుని (పాణము 

గెంటి కళిందనందనా, సలిలభర[పవా 

వారభసంబు...”” పారి, త, 86. 

ఈ, వారి, 4.50, 

చూణము నిల్చుకొను 

(అతి కష్టముతో) జీవించు, 

(పాణ[ పాణ 496 (పాణ, పాణ 

బలునుర అతల సతాం గక క తూ తమునక వు కొను 
యు, ననుట ర, శాంతి, 2.195. ' 

5 ఖ్ ష్ [పొఆణంమాదికి తెచ్చుకొను, 

_పూణదాత కకనదభతిె _చాణంబునకుం 'చెచ్చుకొని 

రతయకుడు, (వాణముల నిచ్చు యొ, నెబుంగక నిను. చన యిలాల 

రశ్షించిన వాడు. , వనుచు,?? 
మ వద అ : భర, ర్వా ఊఆయోా, శు వికి, కుం, 16. 

(అ ఆల a ల “వాడితో సహావానం చేని (పాణం 

(వాణములతి 2 నము. | మిోదిే తెచ్చుకొన్నాడు.” వా, 
కకషపునయయు 1(పాణపదంబు 7౪6 దల + 

తీవు తీవ తలంగ మెటకుతి? (పాణమున నుండ దలచితేని 
లు | 
వ స. (పాణంతో ఉండ దలచు 

చా. బఠాః8( మాము, 

పాణము గొను 
€ | “నాక సుతి ముందు మి పుడు 

చంపు. (పాణాన నుండ దలంచె ేని.?? 
ఈకరంి జక 6 

| 
పాణము చల్లార్చుకొని క్ు 

(పాణాలు ఆరుకొని పోవు, 

(పాణము యుల్లను 

థధ్యన్యనుక రణము. 

గుండె యుల్లను వంటిదే ఇది, 

ఛభయ(భాంత మగు, 

ఈర పాణము రల్ల ని తల్ల డెల్ల గా” 

కమా, 10.15. 

(పాణముతో బోగలడా ? 
వో లేడు, 

“మ తే నలక రా జొక్క_ ం౦డ 

కలంచి పోంగణగలయడె తాయ (చాణంబుతో 

నం-చులి” కళా, 6ఈ.5కుం 

“వాడు ఈ ఊరికి వచ్చి (పాణంతో 
పోతా డేదూ “నేనూ చూసాను దో) 

CRE 

“మన్నన గాంచి కాని యింక మానిని! 

(ప్రాణము నిల నేర్తునే.? 

ఆపూ, 2,78, 

(పాణము పిడికిట బట్టుకొని 

ఏదో ఒక విధంగా సాహా 

కించి, ఓపిక వట్టి, 

భయముతో. 
కకకురికంతె! రఈొటు అయిన (బాణముల 

మడికిటం బట్టుకొని వండు (పియుతో 

స్ వెప్పుడువలెం బలుకక యించుక, 

తడ వుండుము మాక6 గాను దాలిమి 

తోడన్ ౨? కళా, 7. 205. 

“ఆ గుమాస్తా వాళ్ల ము నజరు తో 

(పాణం పిడికిట్లో (గసపప్పట్లోో పెట్టు 

కొని మాటాడదడ తాడంటి వా, 
చార్ 



(పాణ[పాణ (పాణ వొ 

పాణము పీచు పీచు మను 
అ తాషందోళ నసితి కలుగు, 

తి థా 
“ఆ పాము దారి కడం తొలిగేజాకా 

రద 

నా ఆవాణం కష్ యక్స-చు మంటూ? 

ఊండిందడి.ి? చౌ 

(పాణముపై వచ్చు 
శ... 

మిక్కి.లి అపాయ మగు, కీడు 
కలుగు, 

“పతి విన్న (ాణంబు పె వచ్చు 

ననకి? బండి. డీకూ. పొ, 45, 

సాణము క 

మననునకు వివరీతముగా 

చూభ కలుగు. 

(పాణము పోయినంత వని 

యగు ననుట. 

“మా తిన్నం డిపు డెందుం బోయె 

ననినన్ మౌ (పాణముల్ వోచి! 

కా. వూ. లి.77?. 

““నారు ఆనాడు (పాణం మోయి నంత 

పని ఆయింది.ి? వొ, 

క“ఆదోజా నా(పాణం పోయిం దం 

నమ్ము.?? వొ 

జ వ ఛ్ క్ు 
అఇలా౦ంటె (బాణం 9 

వొడు. (వౌ ౯౩౦ తేచి 

వచ్చింది, t 
279 

ప్రాణము _పాణము 

పైాణ[ వద మైనది, 

=.  ననునదింపఠగ్టిి 

వర. రా. చా. పు. 14. పం. 6. ' 
28౬ 

. చెన్, 

తెగించి వని చేయ వేడు. 

66 పాణాముమా6ద6 దిపు గల (పాణు 

అకక దడిరుణుకా (వతంబు క్కల్యాలా 

కరంబులే యనుచు.?? 

కా. మౌ, 2.124. 

(సాణముమిదికి వచ్చు 

గాంతుమిోాదికి వచ్చు, 

(దవకారి యగు, 

“ప్రడితో స్నేవాం చేసినందుకు నా 

(పాణంమోదిక్ వచ్చిం దిప్పుడం. నా 

డేదో రవాస్యనంఘంలో సభ్యు డట. 

నా “కేం తెలుసు CEE 

పాణముల కలు 
స డొ (పాణములు తీయుట "కే సిద్ద 

వడు, 

“త త్రరుణీలలామ లాగ నలుగుట కాదు 

ఊఆవ 

CER 

(పా వా ము అ క ల్లు ఈ దవహావి సర 

Ga ము? నిరంకు. 2.81. 

(పాణములకు తెగి 

తెగించి. 

(పాణం వోయినా నే అని, 

“మం చచాణు(6 డిపుడు (పాణం౦ంబులకు € 

నన్ను మిగుల నొం-చును న్న్న 

బా౭డుం.?? కళా, 7.14. 

' ఆఅ్రాణములకు (పాణ మగు 

“| పాణములకు 6 (బాణం బగు (పాణ 

, సఖికిల జెప్ప రానిపనులుం గల్ 99 

కళా. 6.259. 

(పాణములు తియు, 



(పాణ[పాణ 498 (పాణ... [పాణ 

చదర్చుక్ర చీల ఒం “వేంటకుం జని యొగం (పాణము లేచి వచ్చు 

జోపి నానాండజముల పాణములు జ 

గటకి లి కౌ మహా ల్రశ7. | చెప్పరాని రకాలుటు కలుసు, 

! గళ ఇ లా ' *బాద్దున్నుం-్ బిక్క బిక్కు మంటూ 
డా ఆన్నాను, మూరి వచ్చేసరికి 

కుదుట బడు. | (బాణం లేచి వచ్చుంది.?? వొ, 
56 | = = = (పాణములు గసాూాటలఈ బడిన వెనుక | చ్ వచి టగ 

లేచి, భ త్ఫ్యుములం పళెరములోం బరా | టా ణము నయ eR 

షై ఎంతో నంతోవ ముగు, 
| 
| 

(పాణములు గూట బడు 

మర్శిం-చి. ..?౫ 
సాత్. ప్ర, 185. పం,11. ! “వ చ్చిన మేనికిం (బాణము వచ్చిన 

య కున మెచ్చి వసుధావిబుధుం,డు (పాణములు తిరుగుడు వడు er శంక. 2.462. 
(వాకాలు విలపిల లాడు. “మూరు రాగా నాక (చూణం లేచి 
ఇది అతి బాధాసూచకము. ' వచ్చింది.?? వా, 

రకా (బాణ ంబులు తిరుగుడు వడం పాణ మెత 
జా చ్చెలి” భాస... ఆయో, 549. ' ది 

(బాణము తీయు, 

ఎనక కార్య ంబులు నిలువ బెట్టితివి, 

' పరల” వానర సేన (పాణ మె తితివి,?? 

(పాణములు తీపు అగు 
కళ పాణము "లంత తీ పోొకో.? 

పాది, 1.88. 
సురాః శు. లి, 

(పాణములు పట్టుకొని యుండు | (పాణ మన 
' Qa 

ఆకతో జీవించి యుండు, | (పాణ నమూను డయిన, 
కళ నేనును దద్వ-చ నామృ తాస్వాద (పాణ వద ్హఘయుిన, అతి 
నంబ యూత. _బాణంబులు పట్టు (పియు డనులు. 

> = కాని యున్న దాన, మను. 6.556. “మన మెరియదె (పాణ మెనమగం 

పాణము లేగునట యగు ' డి టయినన్ ౨? పారి. 1.86. 
ధా య 

(వాణము బోనవునంత వని, (పాణవాయువు ల"ప్పెంచు 
యగు, (వాణదానము వేయు, 
ఇక్క_డ (పాణం ఉత్సాహానికి “వారికిన్ విద్వేషికిన్ భక్తం డె, ... 
దగ్గరగా ఈంటుంది, ఇలాం క్కు_ట (పాణ వాయువులు వీల డొ 

టిదే “(పాణం చేది వచ్చు - ప్పీంచుచున్నాా ౭డు.?? ) ot 

తల పాణము తోకకు వచ్చు.” జ Bu 
“కడుపున కూల యొతి వడి -ానిలి పాణసనంకటము 

(పొణము లేగునటు యె. గొవ్చ ఆవద, 

వాంస. 1.258. ! “*పాంథులకకా భరిిత్రిడు, నడుగిడం 
| 



(పా కకాం_|పా త్ 499 (జా భ్రా| పామి 

బాణనంకటము నెన యొశానాెక 
మండువేసవిన్ .?- వేం. పంచ, 1.465. 

పాణాంతిక మగు 

అపాయకర మగు, 

(పాణాచారాలు పడు 

-జేవునిముందు తోడి బతు 

సాగిలబడు , 

(పాయోవవేశము చేయు. 
త ద 

గాలి-చి వచ్చి (చాణాబా 

లతో 

కకకురులC 

పాప్త 

sms (పా 

రాలు పడితే, సరుల వరా లిచ్చేవు ' 
శ “వంక ఆజుశా 19) . 

తాళ్ల, సం. 8.128, | 

(పాణాచార్యుడు 

పాణాన గలుగు 

జీవించి యుండు, 

“మానక రుత కరు డు [_పాళానం 

గలుగం౫.ి?” భార, ఉద్యో. 8.845, 

_పాణానికి పాణం అడ్డు వేయు. 

చూ, (పాళానికి (పాణం యిచ్చు. 

పాణానికి (పాణం అర 

న్నే హితునికి | పాణ మెనా 

యిచ్చి తోడ్చడు. 

శక్రో యప లం పాణానికి పాణం 

యిస్తారు. ఆ నాగర కల్లో నే ఆధ ర్మా 

అన్నీ యింకా ఊన్నాయి. వా. 

(నాణాలకు తెగించు 

చచ్చుట కై చక నా సద తతః 

ఈ పాణాలకు ఆగం చినవోటి ఎవ రేం 

చేస్తారు క? వొ, 

శ్ జ స చానా న యా పు యు 

లీ ఉప a తులు 

భోజనం చేయుటకు ముం 

ఆధిక చి యిదు [పాణాల 

కప్ + వాకకాంయయ సారాహో | 

షూలు వెయినళ్ిడ కొద్దిగా 

ఆన ౦ నోఠు చేసుకొనుట. 

సకల హవి ్యేషచరుభకు ణాద్యుల 

కును (బాకా హుతుల్" వలవనియట్లు , 53 

పండితా, పథ. డియో. పుట, . 81. 

కంస 

చను చేసుకొన్న సుకృత ఫల 

మింతే అనువట్ల ఉవయో 

గించే వలుకుబడి, 

భాస్మ్క_ర. ]5, 

ప మిం టే.” + వొ 

“వాడి శావీల పాప్తం లేదు. అందు 

కనే వా డిస్తా వున్నా వద్ద న్నాడు.) + 

ను. 

(వాప్పుడ గాను 

ఆపాప్ప నాకు "లేదు, 

వాడుకలోనూ “నాకు తంగడి 

నని చెవూకొనే [(పొ్తి 

లేదు” అనేరీతిగా ఉండి, 

' “పరమున కేను డాని నని పల్క_ల 
(బవాపుండం గాను”? కుమా. 7.184, 

(పాబడు 

పొతవడు, 

ఘమార, శత. రఢీ, 

పామిన్కు.లు 

వేదములు, 

బాండు, 2.152. 



(పార(చాసం 500 (విది.___(మవేగు 

పారబము వూ రునకు నిత్యంబు గరికాలచోడు, 
వ bo నరపతి యారోగణము నెమ్మిం జలుప్క 

రః బలకల  సనేతిన (పానసంగుం (బాలు 

(పారబ్లము, ఆగామి, నంచి నలవడ మున్నూ ౭టు యణువడి ప్రటు 

తము ఆని కర మూడు 2=...=.. ల బుస. సీం 145, 

రకాలు, అందు (పార జల (పిదిలప అరుదు 

తవ్పక అనుభవించి తీరవల వోగాట్టు. 
బిందె, ““వేలుపుల వేల్పు మా మొల యాలకించి 

కనా 1పారబం యిలా ఉంది. ఎవరిని , ****** నివలం  బొద లెడునళు కెల్ల 

ఆని మా(తరీవీం లాభం* చెప్పు.” వా, 

(పాలు గల 

మాంగల్య భాగ్యం కల, 

“క పా ల్లలరతి డేవి భాగ్య సంపద 

గదా, (పసవసాయక ! చచ్చి (తికి 

వీవు.” నిష. 2.155, 

(పాలు తల|శాలలోని (పాలే 

అయినా అది మాంగ ల్య 

సూచకమా(త మె ఇలాంటి 

వలుకుబళ్ల లో కానవస్తుంది. 

చా. కుక" ప్రతి, 

పాలు గలనాడు 

భాగ్య మున్న ప్పుడు-శ్లేషలో 

రెంటికీ ఉదాహారణ |కిందిది, 

“పాలు గలనాండు ధాన్యమువోలె 

సు సేవ్యుం డగు నరుడు?” 

(బైడిలపటి చ్చి సాకే... 

కుమా, 8.168 

(పా లలవాడు 
n 

భాగ్యవంతుడు. 

(క పా అలవాండవు దతువాటికా , 

నాయక [79 శ్ మ. 4.77. 

(సాసంగు[ బాలు 

మంచి బియ్యము, 

 1బపోూీీగుల 

లోన గింజ ఉన్న్నవూడూ- 0 

అచ్చ, రా. వాల. 69. 

(ప్రియము కయికొను 

ఇష్టవడు., 

కన న్నప్పుడు పాదగన్న ౦, గన్నుల? 

గప్పుకొనుం (వయము గయికొను 
నామా, టన్న జవదాంట6 డతడు.” 

విప్ర, 4.66. 

పువ6। దిటు షన 
చెడ దిటు, 

రభ 

6ళశ్రనుటలు (పువ్వంగం దిట్ట సడి కోర్చి 

యార్జిం చెం, బళ్యతోహారవృ త్రీ బని (డి 

పాండు. 83.105. 

(అ 
వెద్ద గుంపుగా నున్నది. 

6 పెబ్బూ త్తి పెయ్యల పెద యొక్క 
రు౭యడు,?? 

బసవ. ప్ర. 5.181 పా. 28 పం. 

_పెగులోపలి తీట 

(వతి జేయ లేనివాధ., 

ఇం కక్క. జనా తీట ఉన్న 

వడు గీజుకోవడం సాధ్య 

వువుతుంది కాసి (మేగులోవల 

రొన్నవ్వడు నాధ్యం కాదు 



ఫ్ 

Ol Cots CE: వ 
కదా! చఊాని ఇ వచ్చిన 

మవలుకులబడి , 

“ఆంత నయ్యింతె యొక్క ౦త యళికి 

యాడి, (పేగులోపలితీట సి వీద 

ముసలి ఎ సుక, 8.354. 

_పే_్రాలు 

జలాలు, 

“కప్పం జా చ్చిడ్ సంలు కొఆకళ6 

దివురు.?? పాండు. 4.196. 

_పేలరితనము 

వాచాలత్వము, వట్ట వాగుడు. 

కాయతే నము, 

కమా. 7.4ర్, 

_పెలరిమాటలు 

న్య అరల బంకుల: 

“వలవని(పేలరిమాటల, నలిగింపక 

నన్ను... భార. (దో. 5.870. 

[పేలుగొండి 

వాగుడుకాయ, వాచాలుడం, 

కుమా. 7.49. 

_(పెవులు వాతికి వచ్చు 

దు ర్ల ౦ధముతో కడుపు 

(తివ్వూ. 

కడం జొచ్చి 'పేవులు వాతి లేర, 

నడరుదుర్లంధంబు కణుమా(త _మెనం, 
రా ల 

గింకిరి పదక లి 

గా, పారి. ద్వితీ. పం. 1579.1581. 

“రామ రామ! 

(పేవులు నోటోకి వసాయి *? 

ప్రై. వడు 
నింద వడు, 

“పొమ్ము 

, రా నాయనా | 

6 పెచవడి పోయె ౬ గాక కరా రడ 

నన్నది రమేమి యానసళకాం” 

భార, కర్త, 8.224, 

రా దగ్గు (cw దగు 

(వడు బోవు, అలన ముగ, 

ట్రుగమో౭దకా వని 

యించి భార్య్నపయి ద్భహ్రుల్ నిల్చి 

యుందడంగల్డ (బా, ద్రగుడుః౯, 3౨ 

దా, 8,289, 

buss 

బ్ర (౫ లుగ 

ండగా నే, 

ఇది నేటికీ రాయలనీవులో 

వాడుకలో ఉన్నది. 

చంజివికొాందడకల (బౌ దు 

గలుగ టి? ముల్ల, వ, 74 

కకలుంలీకి గా పోతున్నావు. పొద్దు wre 

యు 
ae) 

బళ 

ks 

Op 

ఏ. 

(వొద్దు తె (వాలు 

సాయంకాల మగ్గు, 

' “ఇవ్విధంబున భూజను లెల్ల 6 జూడం 
(బాడ్తు కె వాలు దాంక నప్పాల౭తు 

అంండి.?? కుక, 8.98. 

టోౌోదు గడుచు 
శ 

కాలతేవ మగు, 

““ఆఅంతటుం దన నగరుకుం జని కాంతా 

తెలకంబుం (పొద్దు గడువమి నంతో.? 

శుక. 1.504, 

(పొద వూ (మొద్దు గాని (హొద్దు 

ఆ సందులోకి వెడిటే 

కామె. 

వళ గాని వేళ. 

నమయము కా దనుట, 

జ -ఇెలంబున కరిగి (కమ్మతే వచ్చు 

వాడడం ొద్దు గాని(ప్రాద్దున నియూరిం 

జేరి...) శుక, 8.187, 



నా 502 ఖే 
ముఖ్యముగా భోజననవా 

యము ఊఛాట్న  దనుటను 

నసూచించునది, 

(వొద్దు జరప్ప 

కాలము గడపు. 

“కట జవిపీన పవననటదలకభరుండు, 
నగుచుం (బొద్దు జరపునవసరమున 

మను. 4. 18, 

పొద్దుతతేీ భుజించు 

వేళకు భోజనము చేయు. 
“్రమల నాగరచూూ ర విహిత మా 

తెలుపు పలుకుబడి, 

... సమయం, బనుచోరుండు రోదసీ 

గృవాముం జొచ్చి భయం, బున6 బలుివన 

నడంచు దిపం, బున6 బోల్సం బడుచుల 

రెడు పాటుకున6 (గుంకెక౯్ ౫ 

శుక. 2. 804, 

“ఆంత (పొద్దు పాటుకు న6ి (గుం కెన్ ౨? 

సారం. 8.168. 

కక 

(పొద్దు పొటుక్కున బొడుచు 

౯ 

మాహివమ, దధ్యోదనము పాద్దుతటి 

ప ల a rw 

భుజించి 9? హూం'స 2, 57. 

దొదునెల 
oe) 

(వ నవము జరుగ గల 

మానము, 

“౯ వాదు నెల యనంగ, వె జనన 

మె'ససంగు ఆం. భె 2% 109. 

పొదుపాటు 
2 
అవ రాస్తాము. 

46 పొదుపాటున బహుభ తు భోజ్య 

శేవ్యా, చోస్వ పానీయములు shes 

me.” వరావా, 2, 186 

(వొద్దు పుచ్చు 
కాలము గడు, 

ఊేవము చేయు, 

వు ్ఞాం డెిలిపాటల (బొద్దు పుచ్చు 

నెలుంగు.” వూర, 4.11. 

కాకీ, 5,224, 

(వొద్దు పాటుకున [(గుంకు 

అ నమాన యగ, 

కాల 

ఉదయ మగు, 

ధ్వ్య్వన్యనుక రణము, 

కకరెండరానుడన్, (బొద్దు పాటుకుు్కు_ 

నం బొడువ భూభరకూటము అక్కి 

డిగ్లుచున్ ,?? 

శా. మా, 4ఉర్ర్, 

పొదు పొడుచు 
© 

ఉదయ ముగు, సూర్యోదయ 

ముగు, 

““ప్రణ్యానకు(తేమునం (బొడు పాడుచు 

నపుడు.) భీమ. 6.84, 

పాడు (హౌొదున 
to Co 

పూటపూటకు. 
1 “పేరి 'రెట్రింప పుడనో పే కేతములు ల, 

ise 

“ఆను! 

(బొద్దు (పొద్దున భోజనసన్నురణ 

తా నలంగు.?? కుక, 4.29. 

[(పొదుపోక 
ళు 

"కాల వషేవము, వినోదము. 

సువ్బాద్ద్యూతే6 చిం, దొన 
ళు 

రింతము (పొడ్డువోకయాను నగు జూదం, 

బునకం (బవియుండవు.” 

భాం, "దభా. 2.184, 



పొద్దు---పొక్డు 508 గార్ 

Comm 
“వూని మనము గొంత (ప్రాద్దువోకకు 
"రాము, "నె త్త మాడ నిప్పు నరు వనం౭ం౫ 

చిం క్రి ఖాన. డ్, 10. 294 

(పొద్దు పోనిచ్చు 

(వ్యర్థ ముగా) 

“లేని దుడుకులం బెట్టుటం 

కానుచుం, బాదు పోనితు 

భూమినురులు.?? కుక, 2.502. 

_పొచ్చువొని యపుడు 

దీపో తోచనవ్వడు, 

65 పొద్దు hoa జెల్ల రాయంచ 

పూని చెప్పి . పళ్లు హూ ఆర 6.868, 

పొద్దు కు 

కాలము ౫గడకచు 

కకఆడియా డల నాతని రాకం గోరంగాల 

(బొదును బోయె లి రాజనో, 4.6. 
ళ్. 

(పొద్దు కముసక. అడు 

సాయంకాల మగు, 

“బొద్దు మ'సకం బడో.ి?? 

జెమి. 7.198, 

(వొద్దులనెల చొచ్చు 

(వ సనసవనసనవమయము అగు, 

(వొద్దు అనగా ఇచట కను 

(దొద్దులు, 

“పొాద్దుల నెల వొచ్చిన న ,మ్ముద్దెయకు 

జనించి రపుడు వూహ నమూర్తుల్ , 0౮ 

జూూాని 

“కొ, మా. కచ. 

“సతికి (జొదుల నెల నాచ్చి జత 

cry కళా. 5.125. 

పొదులవేళ 
2 
(పసవ సమయము, 

(| 

"కాల చషేవము 

రెప్రుడును . 

గట నడ 

టమ్బనకాంతకం పద్దుల 

జే మతఠుకతేనం...? 

యాడు నొక 

వేళ బాలం 

కవల. 2.2ర్, 

దాం ఎరా ల్యూ “వతు నన 

కను వొడ్డు బగు, 

““సూర్యు6 తఉందయి6కసపళ€ బొెద్దులు 

చొచ్చి యుండ ,) కాళీ, l. 24. 

“| బాద్దులః చొెచ్చం గదూ బేవి క్్రు 

చని, పియా మందు వేణుఇర్నిణి 

గుజిం-ది.*? పాండు, 5.269. 

పొద్దులు వ 

కాలము గడు 

wee os (బొదధ్దులు 

పుచ్చుచు.” చివరా, 1 18. 

గాం (Ww ద్దు (వాలు 

సాయంత్ర మగు, 

గ ఊసెంధవుండును “సేలకు (వాలండు, 

(పొద్దునుం బెద్ద యు వాలి. ని 

భార, (దోణ, 4 257. 

(పొద్దు 'వేవు 

తెల్ల వాలు. 

వేగు, వేవులు  వేకువను 

సూచించును, (దొడ్డు వేను 

ఆపూరం మే. 

పాడు వవ అం దనుచుం బాతాళ 

గం-గాడం చాడు చాదరు.) 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట, 467, 

| (పొద్దువోక 

వృథా కాల ఊేవము. 

“పూజ సేయుచు దాన (పొద్దువోకలను, 
మెలయగుెకు కాని 

వర, రా, చౌ, పు, 44. పం, రె 



CCE 504 Ce 
పాదు చో దను 

ట్ టీ 
క్ కేవ కాలమవము చేయు 

తరు వుజకొన మంచివని 

వొరక లేడా ఆనువట్ల డవ 

కు చెక్కే లోగా తిరిగ యిల్లు వేత 

కోవాఫ్. అందు కని తెల్ల వారుజూము"నే 

బయలుదేరాను,” 

౨, జఫ యతి కమించు, 

“మిక 

ER 

లి దూరంబు వోయి మృగ 

. వాబము (బా, డ్రైెకి,_ న దాక వనం 

బున జిక్కి_న దుఃఖించు రాజు 

చి తములోనకా లి) వి. పు. 8,255, 

సై దొకవన్నా నందు 

ఇమోాగిం వేవలుకుబడి, 

కబుభుల కీ జేండివం (బొడు వో దను. 

న్ కు?” విప. 8.15. 

వాడుక లో: “డశుక్ట్రివు నవ 

లలు చదువుతున్నా వేమి 

టిరా? క్ కేబు వొడ్డు 

పోవడం తేడా?” ఇలా వచ్చీ 

నే బొద్దు వోజవసి: 

“ఇటాంటి పొదు బోని వను 
a యలు 

లతో వ మవుతుంది ? స 

వచ్చేది వ ఏ ముయినా చెయ్యి.” 

అది “రాయలనీవులో (వచు, 

రంగా వినిపించేవలుకుబడి. 

(పొదు వోయినది 
౧ 
రాతి యయినదె, 

“పొద్దు వోయిన దని తలారుఅక 

వెజ చి,”” నిరంకు. 2,౪9౨. 

(పొద్దు వోయెను 
ఆలస్య యమయంయూైనదణిె, 

క కదు శా దయొం6 జెలి (పొద్దు 

వోయె ననుచు,” పారి. |], 76. 

(పా దైకుగూ 

Ll. మభ్యాహ్న్న మగు, 

(బహొ రావరణపదక్నీణంబ కావించి 

హా చెక్కి నిజపక్క_ణంబునకుం బోవు 

చుండు ఆము, 6.10. 

ee ల! 

పాతం. అమ ను హాటా తతప న జ 

రోజు రోజుకూ ఒక వన్నె 

““నిచ్చలుం జినుకం (బా దొకవన్న్నె 

నందు గలవు. ేణుల్ భలం బంది 

చే? రాజగో, 4,76. 

[పా దక సింగారముతో 

"వేళ కొకవిధంగా 

రించుకోెంటూా. 

“ప్రా ద్లాక సీ ం-గారముతో ,?? 
విజయ. 2,144. 

శంగా 

టొయ్యిడు 

బాయితో వె 

రకంగ Tr జేసి (పొయ్యి 

డుదు౭ -గాని, క త్తి గొడ్డలి యడుగ “నేం 

గట్ర్రియల కు, [క్ 

భార, విరా. 1.78. 

తోకలు గట్టు 

గుంపు కట్టు. 

కళల ముగు చెట్టుఅనీడ మ. 

(బోకలు గట్టి వారితముగముల్ .. 

(పోకలు గొను 

గు వ 3 ౦పులు కట్టు 
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ఫ్ 

ద్ (పోడి... [పోవ 

“(| సోకలు గొని మా క్తీకనిక, రాకర 

మనల చార అసంగ నంబరవిథిన్ ౨) 

కుం సం. 68.98. 

_పోగుదాడు 

వేటలో తెరకట్టుటకై వైన 

కెకుడు[ కాడు, 

కకతలనిబానమర్క, ఖండంబులు (పోంగుల 

(దాళ్ల్ళం గట్టుదు రాఅుకుల్ ఎ” 
cn 

కాళ, 8.9. 

(పోగుచుట్ట 

-వేటసాధనము, 
““తలముడు  లుర్ల్లు బోనులు “తెరల్ 

మెటుం౭గీబలు (పోగుచుటలున్ +? 

ఇందు. 2.5రి. 

పోచికోలుగా నిచ్చు 
బక్క- చిక్కిన వశువులను 

మేపి అనుభవించుకో నిచ్చు. 
కరంగన్నకు మా మందలో రెండు 

ఆవులను పోచికోలు గా ఇ-చ్చినాములి” 

మర్మ 

(పోది గావించు 

వోపాదము చేయు, 

“తోంటుకుం (బోడి చీరయయుచుకా,”? 

విప, 2 .లెలి, 

(పోది గొను 

వోవించు, 

ఆ నృ -గార్జ్రం బొనరిం-ది (పోడి గొన 

కుద్యతీ_ ర్రిసస్య్యాఘముల్ =) 
నరస. తి.16. 

(పోదివట్లు 
E73 

సివాననానవము, 

య కమా, 8,18. 

(జోద్ యొనర్చు 

కామో 

ఎల వా, రుక్ వినుతింపడ6 బెం “పెసలు 

(బోది యొనర్వుచు€ల చలి దండి నెం, 
Ta} (ag 

దు న్నివిధానుభమాపతను దోవాదభోజున 

వూజనాదులన్ లి వాందచుం ల yn 

పోడి సజ 
we) 

వోషించు, 

కావ్వారు కందమ్మి “"శొాొలంకన6 

(బొద్దునం, బొలస్నవలపుల6 (బోడి 

. వెట్రిం భా౫, 8.266. 

[కిది సేయు 

= అ ానాకానానానకాతానాడా యల = అల వాతా మలా 

న న న టంత యా. న. 

న న వణజ-చు. 

4 కభలు నభోవిటంకమున భానుమరీ 

చులల (బోది. సేయం గాస్తుభనిభ 

నూత్న రత్న పరిశోభిత మె.” 
మను. 5.76. 

పోవపడు 

1. రాశి యగు, 

“రక్క్క_సుతోడ రక్క_నుం, (బోపడ 
(వేయుచుం గవులు పోరుచు నుండ 

నన్ని శా చరుల్ ఎ) 

శా, రా, యు, 980. 

9౨. వోవంవబడు. 

(పోపరి 

రశుకుడు. 

“కలల కల నిల్క డలు గాద కనుం 

గొన "నేల (పోపరుల్ 9 

అచ్చు. రా ఆదరియా 4 లశ 

దోపు 

పుష్టి చెడు. 

ఈఠళష్రాహఘహాముల్ , (వోపఆు నిల్ల వారును 



(వోవె._ పోవు 506 (పోను_బంకో 

పభూతభయా ర్తి. గలంగి రయ్యె ““వేవురు ఖిభాకరులు పది వేవుభ 

డన్ ఎ) వారి. వూ 4.100. |పళయపాతకులును (బోవు గ ట్రినట్టి 

Cres కుగిదిక లి జారి. హూ. 4,79. 

రు | అల 

(పోగుగా ఉంచు. 2. గుంపు కట్టు. 
““నిగంబులును మెటులు గొనం (బో, కకత ములంను నిందియములు నొక్క 

విటుల కొకు సం. 12.958. ! (పోను గట్టి యాన్నవీనికిం? 
ee భార, శాంతి. 6.8320. 

ks (పోవు దీయు 
ఇల్లాలు, 

6 ఆనలంవోము వేల్పు! పో, యాలు, క విణ రాళినుండి తీయు, 

చూవమకవుపహాకా తినా థు గృ తార 6 అంగ జూ ర్త, పా, త మ్మనం (బోవు 
అప! పాట రశ oe ఇత 

జేయుతక ,?? రామా. 1:8. | దిసె విటతండము గుండియ లార విచ్చం 

[పో లుడుపు గన్ ఎ విధి, 27, 

ళీ ల 

డాడాసు గసంపు గుంపు నశిం 
(పో వగు 

వగా చడాడాపు ఒకటి అర 

వింగసులుం 

66 వంగి (పోవున నొక్క్ళు_ం = 

పో విడిచిన బోయినపో క. 

డ్. వారి, 1.148. 

గుం వగు గుంపు గూడు. 
“కావునం చాండవపక్షము భూవల్లభ 
కోటి యిచదటం (బో వగును.”? 

| భార, ఉద్యో 1.16. 

[పోవనిబంటు 

జీతము లేనిసేవరుడు, 

కవర మ నిపాలందు (పోవనిబంటు లౌచులి 

జ 

ఉఆలలళొంబూలొలు 

చూ. దంపతి అతెౌంబూలాలం, 

గో ననన న న న న న జన 

జవ. 9.905. | ఫలానా అని చెప్పుకో దగిన 

(జపోవుకొను కాస్త వేరూ ఊరూ కల. 

గుంపు గూడు, “ఫలానా అని చెప్పుకోం దగినలిి 
పాణి. 8.90. 

పోవుకొల్చు ఆ 

(పోగుగా జేయు. బంక తెవులు 
సన్య ములకు కలిగే ఒకానొక 

శ వరం దు న6ి (బోవుకా ల్పెడుమ వశిముఅ 

కోమలనూ క్లికావలిన్-.?” రోగము, 

కవిక. 6.112. బెక్ 9 

[పోవు గట్టు బంకప్పురుగు 

1. రాశి యగు, ఒక విధ మగుకీటము, 
~- 

హోజాశనా ల... 4 
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బంకవమన్నుు 

కుండలు చేయుట కువయో 

గించుమన్ను , 

బంకముచ్చు 
కిపినారి, లోధి, 

శ ర 

బంగనబయలు 

బలటుబుయల , 
3 

భా ర, 

కకష డద తీసి చేయగానే పెరడు బంగన 

బయలం ఆయి పోయింది, వాం 

బంగరమువంటి మనసు 

మంచి మునను, 

6 బతుక నేర్చిన తను వొక్క పతి 
కొసంగి బంగరము వంటి మనసు 

శాంటం౫గ “నేల ౭౨? 

కుక, 1.581. 

బంగరువంటి 

ఆఅపురూాప మున, 
OO 

“బంగరువంటి కాంపురము పా డొన 

రించి పరాఫిలాహ మె,..... 59 

తె. జూ 

బంగారం ఆల 

బంగారంగా, 

“ఆరయ దాని “కేం నాయనా! బంగారం 

ఆల తీసుకొని పోయి -చదువు.”? వా, 

చూ, బం-గాన౦-గా, 

బంగారంగా 

ఏ పనో (త ఇ 

దనుట. 

“కబుం-గారం-గా 

ఉండొచ్చు? 

ఆ మేవం "లే 

వరో యింటో 

ChE 

' తరం "లేదు. 
| 

1 
1 

న ల గార 

మనా. పను అలల ల కాచారం కాల. రతా త్త వనన వాతం ననున కాననానాననుు ననా కాలాన జనానాం 

| 

“బంగారంగా ఊండు,. నా కేం ఆభ్యం 

వాం 

చూ. బంగారం ఆల, 

బంగారం వంటివాడు 

యుంచివాదడం, 

“వాడు బం-గారం లాంటవాడు, వా జే 

మయినా అన్నా వంకు నీ నోటో పురు 

గులు పడ తాయి వాన్ 

బంగారపుబొమ్మ 

అందగ త్రై, 

“శృంగారర'న చమెనంగకొా, బంగారపు 

బొమ్మువంటి బాలిక యపుడం. ౨” 

భుక, 1.491. 

చయం, చ క్కె_రబాెమ్ము 

బంగారమునకు వన్నె వెట్టి 
నటు pani 

ఆంద మెనడానికి మరింత అం 

దం చకూరినట్లు. 

““బంగారానకు వన్న వెట్రిన “తెన్ 

బచ్చాతీ. ! న్ మేని, నిం-గారంబు 

ఇలంగా...*”? రాజనో. 2.4. 

చూ. బం-గారుకు తావి అబ్బినటాం 

బంగారమువంటి పాయము 

అమూల్య యయమినయా వ 

నము, 

66వెంగలివి గాక సీ వో యంగన భో 

ముల పంట యామని యగు నీ బంగారు 

వంక హాంయుము తి కళ్యా త్తమ, 

బంగారయ్య 

మిక్కి- లి (పియుడు, 

“నా బంగారయ్య స్రీవ్రు చల్లంగా 

నుండు మిక కా?” కుక, 2,714 
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బంగారుకాళ్ళయ్య 

అడుగు ఇట్టనచవో "కంటా స. 

వ్బదిని కలు. 

| 
చమురు కాళ్ళవాడు ఆనుటకు 

వంతిెజేకము, 

“ఏ "చేళజా మణి య్ ముబారా _ర్షమన 

మాయిల్ సౌచ్చినాండో మనో భావజ్ఞాం 

డయి 'సరగముకొ నడుపు నా బత 

"పులు మనుచుకొ...ి? వజ, 285. 

బంగారుకుండ 

అందాలరాశి, 

అందగ శ్రే, అమూల్య వుయిస 

సిధొ, 

“కబుంగారుకుండ మై నకన్యకారత్న 

మునకు ,?? విజయ, లె.58, 

“బలిరా! తేరకుల చేర దక్కు. నిటు నీ 
బం-గారుకుం డంచు. పాండు, లీ.67,. 

బంగారుతీగ 

కిక రక మయిన చెజురు, 

*ళచెలకులో బం-గారుతిగ చాలా రు-చి-గా 

ఈ ంయు ఆది”? ~~ 

బంగారుకొమ్ములు అమరు గాక 

ఎంత గావ్పవా జె తే నబి? 
(oe Haran 

కకఅనమనురుల 

దనక ఏ | 

బంగారుగా చేయు 

సువర్ష మయముగా చేయు, 

“సచేందనంజనుల నుడ్జాడించి సప్తాంగ 

ముల్, బలుసొము లోని సంయమో ! 

యి2కుభ్రులు ఆ బం -గార్గా6 జేసినన్ ౨ 

విప్ర వ్, 14, 

గాక హిరణ్యళ్ళంగములు 

శవ, 9 60. 

శ 

బంగారువంటి 

ద తన, 

“వార లెలను బం-గారువంటి నిన్ను, 

జాన్స్ కషటం ఆక అకలి సొంగు సపజుచు 

ఎపలంల.౨* 33 శుక, 2.120. 

కకబుం-గారువంళి కోమటి, నంగీతము వేత 

చేర సారము లుడిగాన్ .?’ చాటువు, 
“కణాలూ ల్లి బంగారం లాంతి మనిషి”? 

నాం 

ఐ, అంద నుయిన. 

““బంగారువంటి మేనికి, సింగారము 

వచె కలది? శీతాంకుముణీ! ౨” 

రాజనో. 2.65. 

బంగారువాన 

ఇచా నంతట అది వచ్చి వడు 

భాగ్యము. 

““ముంగిటి కల్పభూరుహూము మూల 

భనంబు నివేశనంబులో, బంగరువాన 

చేతి క గపడ్డతలంపులమౌనికంబు...?” 

ఆని. 1.42. 

బంగిముచ్చు 

[బంగి (_తాగువాడు, 

బంటు చేయు 

నేవకుని చేయు, 

పాండు, 4.804. 

బం_టౌతుతనము 

వేరారతంము. 

శక్ బం(కుొతుతనంబు (కైలయొడ నే 

నై "న్నెవ్వరుక నవ్వ రే. =.” 

ఇందు, 4,58. 

బండ కతు 
Pr 2 

ముండి కతు, 
కడలి 
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కన. 
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“వాడు బొతిగా బండ కెతె పోయి 

నాడుల 

బండచాకిరి 

అరవఛాకిరి, 

హా. 

మాటా, ౫6. 

బండతల 

బటుతేల, 
౬ 

“ఎండమావుల బట్టు బండతల యు, 

(మోంకాలు ముడి వెటై. 97 

రు, చుం, 8.185. 

బండతిటు 
ae) 

బండబూతులు, 

“కండకన్ను లవాని నాంకటను బండ, 

తిట్ల చతాళికల సార దెట్టువాని. 99 

క 6.20, 

బండ బాతు 

ముద్దు కూతు, 

““ఆనలి నాయ తాత (పుసవాపగమంబున 

బండబాబు చున్, ES 

నము (పాంకడుగొయ్యాగ నిల్చె..=?” 

పాండు. 4.268. 

బండబూతులు 

బండవాళు 
cn 

జబూూతులు. 

తిటు కొ నే 
లు 

బండుజబూతులు అని, 

బండరుకవిలె 

ఖజానా లెక్క_ల పు స్తకం. 

“తక న బండరులెక్కు_లు సూడు 

మనుచు నబ్బ సవం డత్యను రాగలీలం 

౫ను౭గొని బందదుకవిలియ 'సదువ...”” 

ఆ, 5.187. బస 

a 

అండ. బండో 

బండతెమ్ములు 

మగవాని రొమ్మువల చద 

రంగా ఉన్న రొమ్ము గల (స్రీ 
విషయంలో ఉఆవయోగిసారు. 

“దాని “కేం అందమాళి చందమా 

ఆ బండణజ్ోొమ్ములూ ఆద్రీ,”? చా, 

బండనంనసారము 

'పాడునం సారము. 

wee న నా. 

మతపు సానా 

శావమురావు శత, Ill. 

బండారము బయట పడు 

గుటు వెల డి యగు. 
శ య 

“వాడు వసే 

తుందెిలి వా, 

“క్ డేదో మవోపండితు క్లాని విజ్ఞ వాద 

తున్నాడు. కానీ సభలోకి వస్తే వీడి 
బండారం బయట పడుతుంది, 33 

బండారువు 

ఖజానా, 

అనలు చే డీమాట బండాలం 

అని వాడుకలో ఉంది, 

6 జ్ర వ్యాపారానికి ఏవమూతం 
బి 

బండాలం విట్టావు రాయల 

క్ బండారం బయట పడు 

వాం 

వ్ ములో వాడుక, “మూ 

బండాలం బయట పడింది” 

లోనూ ఇటే. లతుణయా 

నత్తా, సారం అని నిలిచింది. 

ఈళతనజబం-డారువు నూలి వుచ్చె నాకె 

కందర్పుండు నేం డంచు...)? 

రమా, 10.258. 

బండికండ్లు 

బండి-చ|క ములు, 
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“తెరి గాకు బండికండపగిదిన్ (ఖమి “పెండి మింద బోవుచు నున్నాడు? 

యించునునంబుతోడ పాండు. 4.167. 

పర! బండి మూల పడు 
వాడుకలో బండి-చ కాల లు మహలు 

మధ్య నుండుకుండలను బండి 

కండు *0౦కూాతు, 
agp 

బండికుంపటి 

క చోటినుండి 

చోటికి తీసికొని పోవుటకు 

అను వయిన ఒకరకపు 

కుంవటణి, 

శబంగల యనంగ బండికుంపటి యగు 

భవం?) ఆం. ఫా, 2.241. 

బండిబాట 

ఘుంటావథవము, 

ఆం, భా లల, 

బండిబాట చేయు 

చక్క-_సిదారి యెర్పణుచు. 

65 ఫీ వేంకశుకుదాను లె పరముతోన, 

బండివాట చేసినారు (పపన్నులు.?? 

తాళ. సం. 5.287. 

బండిబారు 

రథసై నము, 

“ఆట్రపె, నిలిచినకృత్తమ స్తకము 
ని వ్వెఆం గొల్పలయి బండిబారునన్ .?’ 

కక. 5.164. 

బండిమీద బోవ 

తొందర వడు, 

ఆగకుండా బండిమోాద పోతూ 

నె మాట్లాడువా డనుటవై 

వచ్చినవలుకుబడి, 

. “అరై యే ల్లాచ్యాయి, నా బండి 

వుఆతాక 

మూల బడింది, ఇంక నేను వ జే 

. చే ముంది ళ్లి వా, 

బండుబం డగు 

1. [బద లగు, (ద్ద 
కళ ఏఎలనాండు నిటాెన బండుబం డౌ, 

యెందు ఇగడపల "గానక... కూరవళల 

ఆజా —_ తల ఆ నాలాల ముతా మాతలు. ఈ 

నాయ బదుకు 4” 

ఆళ్ల, సుం, il. తి డా 24 

వటావంచ లగు, 

డె యసురులు పొరతో 

తాళ్ల, "నం, 8.164. 

2, 

కకుండుబం 

దిక్కులకు ౪?’ 

వ్ 
' మండు నియు 

స హు మర మటు స్మ 

Ca 

1. ఆలరి చేయు, 
a) 

66 ద్ర వ్రు వచ్చితి మే అయ్య నిదియ చాలు, 

నతండు రాకున్న ం గొద లేళ మైన లేదు, 

చాను ఫికూకపాొలంబు చాల్సి వచ్చి, 

బండు చేయుట కం కు రాకుండు 

టుబుమవు.?? కాకీ, 7,70. 

2, పాడు చేయు, 

బ్రక్కు_డి *బండు” బండమునివి., 

బుండవడుు, బండతనము, 

బండుబూూతు వ7 రాల 

లోని వంటిది, 

వ్, బద్దు కోయు, ఆరడి చేయు. 

కకుండు 

లే కానను,)? 

చేసితివి నను బాపురా నను 

తాళ, సం. 8.446. 

చాలా బడ్డు చేయు. 
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బంతి కట్టుక్ "సె 

వరుసగా నిలబెట్టి, 

46 __మృగంబులం బటుకొని బంతి 
ఈ 

కటుకొని, కాకేనుగుడికి నడచు 
నహ్వుడు.? కా. మా. 58.86. 

బంతికుడుపు 

వం_క్తిభోజనము. 
శ ర్మ 

బంతికూడు 

కవ్వ్చంటొికరూంంళ కుం అతి బు ఈత తెంచి 

తొడ తొడల, గలఅలయ బంతులు సాం 

గలరు “గాక”? చం( దా, తెన్, 

బంతి గుడుచు 

నపావం_క్రిభోజనము చేయు. 

కాకొలన వృష్టి సాత్య కులు బంతి గుడు 

వంగ, యదుకులాబిచం(దుల జార 

గించె.?? క వారి. 2,54. 

ఈ కీ వడ ద్విజన కల్పపుం బా-దితం 

విడి, జ డీ తా వాని బంతి. 

గుడి-ది.?? ఆము. 7.5. 

బంతిలో పక్షపాతము 
తగని దనుటు, 

2కే వం_క్రిలో కూర్చున్న 

వాదికి ఒక విధంగా “పెట్టక 

పోవుట. 
కమారీ శత. 51. 

చూ, పం కిభేదము, 

బంతి పాగించు 

వరున తీర్చి భోజనము చెట్టు. 

కకుంతి సా౭గిం చె భు కిళాలాంతర 

ముని కాకీ, 7.184. 

కకజయుదరిబంతె సాగుతూ ఈంది. 

బంతు.. బంద 

కాజేపు ఉండండి. ఆండో బంతిలో 

కూర్పుంచురు కానే? వా, 

బంతులు నాగు 

భోజనమునకు బంతులు దీది 

కూూరుండు. 

కకసఘ్రర యజమ లత న పఫులం వరుడు 

బంతులు సాగన్ జె మి. 8.201. 

ఐ, పరంపరగా వ్యాపించు. 

బుంతుతల్ సాల 

దాటంకదీ, ప్రులు,..?? 

దచా. 2.864. 

వళ చై క్ట పయి 

బం తెనగుండులు 

బంతిలో భోజనానికి కపూరన్చు 

న్నవుడు ఒకరిడు నొకరు 
మినలుకొనుకబుశళములు, 

““ఇన్న్ని యుండ 

"నె చ్చెలిత న, మనుచు 

లాడు నొక 6దంటిి 

ఛా౫. 10. వూ. 496. 

బందనగాెను 

జణట కలది యగు. 

బందు యిడుటు 

బం తెనగుండు 

“ఇం దివరవమురందంబుల జెందడిం బడ్ 

బంటదనగొెను వళుమించు (కొమ్మంచా 

ఈదు లీంది యిాందిలి మును. 8,265. 

బందపుదాటు 

బందం “వేసిన కాళ్లతో 

ణచదాకరుబాటు , 

“వని ఇ న్న(ొారయ మి న్నవియ 

దట్రించుతో ,తథధరు బందపుదాంట్ల. 
జణటిమి తణటిమి.*? ఆము, 2.9%, 

బందము తాడు 

క వ్యపు(తౌాడు ఏ 
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““వాసుకిక్కా బందము. తె డొనర్చి 

వాది పాలసము[దముల జొిలర్క_టల్ ౨? 

కం శరం. 2.199. 

బందము వేయ 

బడ్డునిగా చేయు. 

“నిన్న-గా దట మొన్న నీరదచోదరుండు, 
బన్నపర్వ్పుచు బలి బందంబు వేసి. 

పండి. వాద, పొ, 216, 

బందాకోరుగా జేయు 

బందిగా జేయు, బంధితునిగా 

జేయు. 
“వ్యా సనం,దనుండో యెంతటి చా౭యడు 

విం దనం బంచాకోరుగా. దేసెదన్ ఎ 

వాంస, 2,తిరి, 

బందాటము 

వటుదల, 
లు 

“దొడ్డబందాటమునం గోక (దోని 

కొనుచు.” కనిక, 4.95. 

బందిక తెలు 
[NE a ] 

బండిగా కొనగలవారు, 

బంధించువారు, 

కాకీ, 8.109. 

బంది కటు 
(9) 

బందిపోటు వేయు. 

“కన్న ౦బు వెట్టి తెక్కలిగాని యం 

కంబు, పలువురతో నాడి బంది కటి.?? 
చ్చ 

దశకు. 6.95. 

బందిపోటు 

చారి కొట్టి దోచుకొనుట, 

శర్మ 

బందివాటు 

నిరంభధభము. 

“వనిత మామ్మను బందడివాటుల 

మాత ,?? దొ. హార్, GG. 1.95 కుం, 

బందివెటు 
Ee 

బందిపోటు చేయు, 

. “దొంగలు బండి వెట్టంగ నూహిొం చి,” 

ద మంతా ననున ననననానునామినాలాలాల చాడా ద దాడ డాం. అననాతాతానలాయంాదారిడాలలా జయాతానానా శావాదాయతా. ద దద. జూ 

ను. 

తు. అంజలా దద 

బస. పు, 2.882, 

బందు కటు 
హవి 

1. గడు కటు. 
cs అ 

““బందుకటు దు౭క్షుములల 

నని,?? రం 

బాప్రదు 

తాళ్ల, సుం, 7.284. 

2. మంతించి వశము చేసు 

కొను, 

66న న్నిటుల దూషి౦ప్క నిది యేల పరి 

ధాన మిచ్చికో వారు, బందుకట్రిరొ 

నిన్ను€ బారు పాధికుని యందు జూ 

పోపక యన్యు లి టాడు, బోధించితో.? 

వర. రూ, యు, కు. 149. పం, 7. 

బందుకట్టుకొను 

వశ వణుచుకొొను, 

““ఆడెలు విడివేల్పు లమర-గాం (జ 
cs 

సురేం(దు, కార్యకర్తల బందు కటి 

క్రానం౫.?? కవల. లీ.9. 

బందుబసు 
PT 0) 

ఏర్పాటు. కట్తుదొిట్టము. 
తు లు 

“ఈమెను బందుబ సేమి శాబాను, 

చును ,”? మృ. వి, 2.68. 

బందెక తె 
అ 

దోపుడుక తై, 
““మయదన 'సమ్మోహానమం _తాధిబేవతల్ , 

పంచ శిలీముఖుబ ౦ఊెక తె, లం.. 

భాగ. 6.445, 
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బందె గొను జందిలమారి 

నిరోధించు 

కళలు త. వెన్నాడి రాజశుదాంత 

గణముల, దోరకల బం గొని వో 

మాటు కోక”? EEC Os 

బందెదొడి 
G 

వకువుల చేజు. 

“ఇమ చే న్విడ శాడ్, 2౨ ఇవొడికి6 
oe 

జనుకో డౌ చందము,”? రా, వి, 3,142. 

బందెపసరముూ 

బండెలో వడిన వశువు. 

“కడింయు నందు దిరుగు చు చెవ్యరి 

వాడను గాక, బంచాపసరమ వ తివి. ప. 

తాళ. సం. 11.8 భా. 86. ' 
a2) 

బందెల పడు 

ఎవరి చేనితోని కై నా వసు 

వులు వోయినవమ్రడు వాసిని 

బం బెలవొడ్డలో తోలడం 

అలవాటు. యజవమూసి 

యేదో యింత నుంక మిచ్చి. 

బచానిని 

వలసి 

విడవిఎచుకొని రా 

యుండును. డాని 
లా 

వచ్చినవలుకుబడ్, 

కకం జొల౧ బడి పోయెోంలం బకుగరాంబుం,?ి? 

మను, 

బం దెలపోతు 

నిరంభము చేయువాడు, 

““ఆచ్చి నామయెదుర (బవ్మాకుం బోవ 

రాదు పురిలోన బండలపో తీత. 

తనల)! 

2౨8 

ద్వి. వారి. ఊఉ. 728 పం, 

1. ఎంచెలవోతు, 

చంది భ్ 

చం(ద. csp ల, 82. 

2. చెకవాడు, 
cs 

“కరాళ బంచెలవమొోరి, ముందటి పాపాలు 

ముద్ద భగిడ్,?” వాంస, 5.117. 

బందె నటు 
డై 

బందీగా వట్టుకొను. 

“రత ! మో తల్లి తి బం జెవటి. 39 

భాస్క.. ఆయా. 861. 

బంచదోతు 

ఎద్దువలె బలిసినతదీరం 

మాను, 

కల 

బమిజపిన ఎదు ఆని (కాకా, 
లు 

బకబక లాడు 

మూసు, 

గిర. గురు. 5౦, 

కృశించు, 

“ఆది యటు లుండె సీతను వనంత 

బలాథ్యము బక్క. చిక్కి యు, న్నది 

యిది మాణురూపు వడి...” 

కుక, 3,897, 
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బక్యంటిెల్లు బగి వాయు 

నుహి_ం౦చు. బె సి మాలు, 

కరర యెద్దు బక్క టిల్లి పోయింది.” వా. ప. చన దిది బదు కెల్లా." 

బక్క_నీళ్లు తాళ్ల, సం. 8.28. 

సీరుమజ్ఞిగ. బగిసి 
కాత. 90. , భవిప్యుము., 

మ ర స నిరననగా మాటలాడునవమూడు 

బక్క-మజ్జిగ “వాడి బగిసికి ఇది కూడ 

సళ్లు ఎక్కు. వగా చేర్చిన ఒకటి తక్కు_ఐవా*” ఆంటారు, 

ముజ్రిగ, “బగ్సి మాలు” టినిమోాద 

స చూ. బక్కునీళ్తు. ' వర్పడిన దే. బగిసియే తరు 

బగళ మణగు వాత బెసి అయినది, 

తొలగు, “కరి బగినీకి మూతి  గారవించిన 

“అవసరం బిప్పుడ యగు నంతదాంకను, హాూరుండు, కాయనీది యొసంగునే కల 
బగళ మె నిలుండు దిక్చాలవరులు?? కుం స్ట కంక. 9.0౬ 

నృసిం, 1.80. 

బగళము చెయు బై అ 
తొలగించు. ధ్టన్యనుక రణము. 

“పాయం దొలంగుం డం చుభయ bes స. నుండు" నకును 

పార్ళ్టముల జా బనగళ ంబు చేంయం నీ గ్లించుక లేదు డొక్కా. జేనెండు 

చున్ ౧9 నెమ, 7.145, - గా బే? శుక, 8,277. 

బగ్గము పా డగు ' బచ్చెనకవిత 

మిక్కి-ల€ పాడయి పోవు. వ వి ముతుగుల కవి 

“చేతి క్రోవులు వచి ఫీతిం జెవులు 

జార బగ్గము పా డె తుపాకిమయూక .”? 

రా. వి. 5.15. 

బడి బటు 
Oy we) 

“పఏకకాపీనభారి యె యింటి కింటి, 
కమ్ము నీగ్లును భయమును బగి పెటి) 

౧ ల. 
వివధ. 5.60, ' 

కా oe 

తము, అంత సారము లేనిది, 

““బచ్చెనకవితలు శాత గావు ఎందు. 

తాళ్ల, సం, 7.260. 

బచ్చెన పన్ను 

రంగు వేయు. 

బచచ్చెన వనివారం కటతో 
లు 

బామ్మలు చేల చానిమోద 



[చె న్ా బటా ఫ్15 డూ లు 
లు 

రంగు వేయుదురు. తద్వారా “క య్యా న కం 

వచ్చినవలుకుబడి, 

“వచ్చినం జూ-చి కీలము రువారము 

మూల ముఖారుణద్యుతుల్ , బచెన 

పన్న నానృపతిపాలికిం బోయెొద 

-వే-వం కుక. 2.97. 

బచ్చానరూపు బోకులు 

దై ద అ పపాలన్న 
Oats MDs 

(కి తెలం గగాభరసాతలభంగి నివు 

సున్వూలమునం బోవకుం డి నిను. 

బుచ్చెద బచ్చెనరూ పువేకులన్ ౨” 

భార. శాంతి. 4.51, 

"== 

బచ్చెనరూపులు 

యా ద చెంజుగులు, oo 

అశాశ్వ్య్వతములు , 

బచ్చెన వెట్టు 

కచదము చేయు 
థి 

కబుండియయుం బచొణకయు బచ్చెన వెట్టి, 

బంతి “నెలెడ నందిపడగలు గటిట) 
య © వ్, 

బస. పు. 7.150పం, 

బజారు కెకుగా 

వీధి కెక్కు_ , 

శక ట్ర పిలవల మన 

కెక్కి_ ంది.? 

బజీతు సేయు 

ఆఅువవూానించు, 

ఈక్పుజీతు సేయంగ నగునెలి” 

ఆము, నీ,నర్1. 

నం సారం బజారు 

CRE 

బటానబయలు 

బలుబయులుం, 
వు, 

గాల్ (ద వ్వ చు 

గయ్య్యాళ్తనంబు మూ ఆలోగా దస్ష అ యా, 

త్ య్య లి యయూలచక ఈయూంచక్క 

పయ్యొదకాంగును బజటానజయలు గ€ 

జేచాకా."? సారం. 8.16. 

బటాబయటలు 

' శకటం కరిం, -దినకినుకకొ బటాబయలు 

సేయక నవ్వు.” సారంగ 2.118, 

: బటువారు 

ఒప్బూరు. 

క“ చక్క్ళు_€గా బటువారు "వంచాడు 

కుచ్చెళ్లు, చెలంగుమటభ్రియల పెం జొందు 

లాడ”? వీథి. 12, 

బట్ట ఎగుర వేశాడు 

టచాలా తీవాడు, 

చూ, బట్ట విదిలించేశాడు, 

' బట కటు 
పప. 0 

బఅజటతల ఆగు, 
మల 

65 పతిదిన కేశలుంఛనప్రు రాయిడి 

ఇటచ బట కటి...” పాండు, 2.64. 
(A) ళా డు 

బట్టక బయలు 

బపారంగంగా, అుందఆికి 

తెలియునట్లుగా. 

ఇ టిఫుడు, పడయంనే శివుకృప బట్లక 

పరప క బస. 1.42, 

బట్టతడుపు వాన 

కొద్ది చినుకులు. 

ర క్షు బట్రతడుపువానకే భయపడి జే 

గామి” ఎెటాణి?? 
య 



జులు శతు 516 బలు _-- బడ 
ఈ ళం ప) 

బటత లయు (మోకాలు ముడి “దీపావళికి అమ్మాయినీ, అల్లుడినీ 

En గ ' పిలిచి బట్టలు పెట్టా లనుకొంటు 
రం లా జ న్నాను. వొ, 

ఆనంభవకారంములను య 
స లీ బట్ట మిదిలించు 

గల, 

ఏమైనా తేయగలవారు అను. 

వట ఉవయోూాగించే వలుకు 
ta 

బడి. 

“కురుత లయ (మోా౭కాలు ముడివటు 
ళా ఆ 

Ms చేర్చు గలిగి” కుమా. 8.185, 
శయ్యా ఐిచిత కథ లవల దీని కొనర సే :; 

పెట్ల గతిని బట్రతలలు కాళు ముళ్లు 

గలదె న్. 20 కళా. 6.75. 

“కనా డు బట్రతలలకూ మెాకాళ్ళకూ 

ముడి వేయ pee 33 వా, 

బట్టబయట నిడు 

బయలు హటఅు-ను, 

“ప్కల్లాతులు బట్ట చెట నిడ నోపుచు 

వా "న్ గట్రా. అ 

కుక. 1.514, 

బట్టబయటి యాత 

“వ్యర్థము, అనాధ్యము. 

తాళ్ల. నాం ఇ 19.75. 

బట్టబయలు గామించు 

బజహిరంగము చేయు. 

“కఠ గుటు బటబయలు గాజబిం-బినం 
డు = ॥ 

బాపంబు (పాప్ంచు6 గావున విజనాంత 

రంబున నుపాయంబున. 

శుక, 8.286. 

బట్టమేక 

ఒక రకయైన వత, 

బట్టలు పెట్టు 

బట్టలు కానుకగా ఇచ్చు. 

త్త ణు ॥ 

ge తీయు, 

కకమాడుం నలుగు రప్పులవాళ్లూ చుటు 

కుెనేనరికి బట్ల విగిలించేశాదు. 53 

బట్టినగోల 

జ! _త్తనగోల. 

“తనరు ఏ. నోయ్యి ్ధారదం డాఖ్య యె త్త 

న,గోల నా బట్టిన హా నాగ? 

00 మ" Pa 267, 

Ce 

బట్టువాడు 

"స్తోత్రములు yd బ| రాజు, 

45 వేండుబట్లు వాని వినయ౦బు అధి 

కెబం,.?”? వేనున, 8.158. 

బడగండ 

కొొండవ లె చెద ఆకారము 
లు 

కఠిన నీళ్ళతో కూడిన 

మేభుము, 
శ ర 

బడ బడ 

1. రాళు ముదలగునవి 

వహడుటుయందలి ధ్యన్యనుక ర 

బావము, 

“కవేకుగులు మణంములంల6 చేర్పు వేగ మున, 

బడబడ వడగండ్లు వడియొ "నెలైడల, రఫి 

డ్వె. హారి. వూ 2148 పం. 

2. మాటలాడుటయం దగు 

ధ్వన్యనుక రణము. 

“వాడు బడబజడా వాగుతున్నాడు.) 

గామ 



బడబాకి బడవ వడు 

లం య 

కనబ స్స్ నకురులుంను నిడుదకో అలుము, బడవవాటు 

బలి పనకడుపును బడచాకినోరు.?? - 

రం. రా. ఆర. 190 పా, 27 పం, చాన్నము, 

బడబాగ్ని పిడికిట నొడియు కాకా 
అసాధ్య కార్యము చేయు, తార్చుడుకాడు.._ (క కై 

బడలీకలు వాయు 

(శమ ీర్పుకొను, సిద తీర్పు 

రాను 

వ్ కర్ర ఇ పావనము వేసి, 
లు 

బరికలికలు చాన్ -చను మన్న ('్రావ్మా 

జండు కమా. 247. 

బడలువడు 

అలసి పోను, (శ్రమ చెందు. 

కళారంబింబుల కుణికి బడలువజడ నణిముణి 
అఆ 

సరిన నోరవోయిన, సురియం జెరివి 

యవలీలం గాలుబలంబులెపెం బడీ 

చక్కం, జేయుచు. 

ఛార. ఫీమ్మ. Dats 

ద్ఫహాంబు 

““జేదండకాండంబులు తండతండంబు ' 

గనుప్రు * "ల పయిం బడడం బడలువడం 

కొట్టినయప్పట్టున,? జ మి: 2.75, 

66మ్ర డిసి యే కొమ్ములు బడలువ జెనా ౫)” 

విప. 8,67. 

““జెడిదంప్రందూపుల భీకరానురుల్క 
బడలువడం౫గ  చప్పరము 

టయుం 9 

వర. రా, యు, పు, తి4రి పం. తీ. 

చూపు 

బడలు వాపు 

చంపు. 

కలా౭ది గవి6 జొచ్చి య-చ్భృభ ల్లముల 

గమల్క బడలు వాపక యున్న న్బంట 46 

“గాను, వేం. పంచ, 2.194, వాంటి] 

“మద్య పాయులతోడ మచ్చిక 
కా రాదు, బదచవాల గాప్పగాం బట 

3 
రాదు? చేరు. 3 YA 

బడాపగల జూచు 

వగలబడి చూచు, విజుగబుడి 

వరా చు, 

“వచ్చి మదికి మెచ్చు వచ్చు నచ్చెలి 

బా, పగల జూచి వింత పదము 

వాడి? కుక, 1.516. 

బడికి వేయు 

చర్మమును మధును చెట్టు, 

కక్పడ్రోక్తి (సేయం నంజ బజే-విన 

తోళ్డు 3? గార. వారి. ద్వి. 1572. 

బడికొను 

ల ఆనునవనదించను, 

“పెద్దలను బడికొొని నడవడం ఎపుడూ 

మం చిదడి,*? వా, 

ఐ, వోలు 

“త్రం (డని బడికొ “నకూతుదో ఆద్భప్ల 
౬ 

వంతురా లనుతుం చంటూారు,”? వా, 

ఖే 

పోలిక నుబట్టి, 

“తలి బడికొల్ర చె ట్లంచు నులసంబు, 

లాజుదురు నిన్ను 6 గరార్చి స్స న్న్నహార 

కాకీ, 4. 96, 
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బడికోడి 'కెక్కి-౦ంచడానికి పూర్ణం పుర 

ఒక రకమైన భత్మ్యుం. పిధుల్లో ఊరేగిస్తారు. అలా 

చెదజాతి కోడి అని (తివ్పడమే బడి |తెప్పడం, 

ప్త (టౌన్, ౨, దిగ దుడుచు, దృష్టి 

బడికోలు తీయు. 
పోలిక, సామ్యము. 

“నా, ల చే జ తలి చెందు దల్లి 

బడికోల్ చె బైట య్ కా మహిళా. 9) 

ఆము, 5.182, 

బడిగలు వడు 
టా. 

అాతిబోనులో వడు, 

“టంత యెొజుంగక  యమేంగుదెంచితి. 

గొజుకుకుల, బోవ బడిగలు వడియినో 

పాల౭తె యనిరమె.?? కళా. 8,105. 

బడితపాఠము 

దెబ్బలు తిని నేర్చుకొన్న 

విదం అనుట, 

కకుడిత పాఠము దొంగపదరు 

యును 4) 
వ్ కది, ద్వితీ. సుం. 877. 

బడితహాజ 

దేహానూది, 
థి 

అన్ని 

కొత్త, 199. 

బడితపూజ చేయు 

తన్ను 

“మల్టీ ఆ ఊళ్లో ఆడుగు “పెటా డంేకు 

వీడికి బడిత వూజ చేసీ పంపిసారు.?? 

Em 

బడి (తిప్పు 

1. మరణరితు ఏధింవ బడిన. 

ఆరికంబం కూాదిె వాసిని 

మ. 53 
విద్య. గట్టిగా నేర్చుకొన్న 

“డానీ తెలిజేకమూంకట.6 గేసరాన్న, 
పుంజ మపషూడం బడి 

నొక తె.) 

బడిపనులు 

చెప్పినవనులు, 

శకకకుదిభ చర్యలును 

చును ,?? 

పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట 1కిక, 

బడిపిల్లని చేయు 

శిష్యునిగా చేయు. 

. = పుష్పుకోదండునికిం, బడిపిల్లని-గాం 

బుద, ర 104. 
ఢి 

Ew 
చమ, 2, 

నేవకావృ త్రి 

బడిపనులు చేయు 

బడి పెద్ద 

1. ఉపాధ్యాయులకు * నవో 
యంగా ఉండే విద్యార్థి నాయ 

కుడు-ఇంన్నీ షు.లో మూాసీటరు, 

౨వ, బడి యజమానుడు. 

బడిబడి జుటు 
| 200 

గిరగిర తిరుగు, 

“వెడలి ప్రురంబునం గలుగువిథు ల 

విరుల సాధయూధముల్ బడిబడిం 

జుట్టి యా కునకభామం గనుంగొని...? 
భక, 2,లీ4. 

' బెడిబడిని 

చెంబడిని, 

““బడిబడిని వంటల బడువారలకుకా 

బోల ల్వాడిరి.?? సారం. 1.40, 



బడి బడి 519 బడి బడే 

బడి బడి వచ్చు బడివారడి 

మూద మోద వెంట వెంటునే క తలవన్ను. 

వచ్చు. 

“ఆద, బడి బడి వచ్చెదరు వేగ పని 

విను మనినన్ ఎ 

మూద మాద మనివింని వంపు 

తున్నాడు అనడం అలవాటు, 

“వాడు డబ్బుకోన మని పొద్దు 
న్నుంచీ మనిపి.మోూద మనిషిని 

వంపుతున్నా డు. ” షన డెనా 

అత్యవసర మెనవని ఉన్న 

హ్వుడు మనిపిమోాద వమునిపి.ని 

వంవడం అలవాటు, ” 

బడిమి పోయు 

చుట్టూరా మోయు. 

“పాల ంతెకి కందమ్మి రేకలు మోయడయుంండు 

బడిమిగనులి తాళ్ల, సం. 12.851. 

బడియ బట 

చిన్న చిన్న ముద్దులు. 

జం, 

బడియోగిరము 

కొంచచ2వముగా పకి న అన్నము, 
లు 

బడివాటు 

బడివాటుజ్వరము 

కొద్దిగా తగిలిన జ్వరము. 

బడి వాయక 

వసి చేయక, 

“కుతి నప్పటి సీిచు పాదాలు గదు 
యలు 

ముంటాను, బడీవాయ కింటిలోనల బవ 

లిం చేవు ఎ) తాళ్ల, "సం, 8.95. 

ఊఉ. హరి. 1.55, 

(వతి ఒక్కరిమోడా విధించిన 

పన్ను, 

2. రంటికి కల భేదము. 

బడి వేటు 

చూ. బడివాటు, 

బడిసిపాటు 

తేక్సికలు. 
డు 

ది్శగదుడు మెనది అని సూ .చి. 
(a IE 

““(బహ్మలోేకంబు కాశికి బడిడిపాటు."? 

కాకీ, 7,150. 

బడిసి వెచు 
(> HE 

దిగు దుడుచయు., 

““పచ్చికపూర మందంద బడిసి వ చి.’ 

క్రీడా. పు. 98. 

బడుగుదేవర 

బడుగుల ేవర, 

“బడుగు చేవర యర్ధపతివంద్యు. డనుచు, 

లతల. అలానా చుూవనతతావునమాతుతితంతు. ఆటలా వ జల్ నటు 

3 

జయ వెట్టుం డిటు గనాడ సాం తెల 

నను-దు,4”? పండి, పర్వ, 991 Ce 

బడెగండు 
2a) 

ఇద కలుగులు, 
ఏ 

“బడెగం డై నొంటిమెం బడిన విఘ్నేశ 

వా్యాహాము లయ్యె 

కతులం 4) 

బడే 

చెద, 
లు 

కస్ట ఆటే 

పహారిదంతపహా సి 

పాండు, 5.128. 

సాయబుజోన్యులూ | 



రు 

తొలి యేకాదకి యెపహ్వూడు?' ఒక చడానికి మారుగా బ్రిం 
అని సామెత, కొెకEి యిచ్చు. 

బతికితిమి బద్దపరి 

మన మా ఆవద తప్పించు -చఊేముతో అల్లి న శేజాము. 

కొంటిమి అనే రక మనభా శర. 

వాన్ని "తలిజేవలుకుబడి. బద్దపరికి 

“మనము చేని న సుకృత సంపద నతండు, వలు చనిబిళ్ల , 

వినక పోయిన (బతికితిమి.?? ఆం, భా. 8.82. 

నిరం ఛి 4.20. బదలవాదు 

“వా "ఉడా విషయం వినక పోబటి బతికి దె 

పోయాం. లేకపోతే యే మనా వేతభారులు, 
ఉందా? వా. “హాచ్చిననంభమంబున న నేకులు 

బతికి జట కటు | బద్దలవార  లెక్కు_డకా, వచ్చియు 
® అ pn  మోంది రా కొలువువారిం గకాపిక లె 
కశయిగా జీవించు, కు న్వడిన్ ౨? కళా, 2.70 

ఇది వంతి రేకారంతోనే, 
3 శ్రి థ్ ' బదుకొను 
ఉవయోాగించడం అలవాటు, |: ౫౧౫ 

“వా డేం బతికి బట కట బోళాడా లేని పోనివి కల్పించి చెప్పూ. 

యేమి 9) మ వా. “సనుద్దు లాక కొన్ని లేనివి బద్దు 
' కొనుచు.” బహు, 5.97. 

బతికే బావే యిట్లు 

నిండిన యిల్లు. బద్దులపుట్టక 

వాడుకలో “వాడికి బతికి ' అ 
ళా | Ca జు అట వాజే బావే వాడా? మెనపుదట్టి. గట్టుకొని బద్దులపుట్టిక 

“ఆ పిల బతికే బావేదిగా అరలు: కాట రా. వి, 2.59. 

య ను వడు కనబడ వతేదుి మొద లయిన | గా 

వదంగా కనబడుతుంది. “త్ర క్వ గల యింతెళ్ముల నాదస్యు 

“(బతుకు బావడు నింటం బరళురాము 
నా_ప్ప్రములి వా 0"సః 5.109. 

బదలాయించు 

ఉదా స్టగులను 2 క-వోటనుండి 
ఎ 

నంది దదముక-వోతికి మార్పు, 

లడరి, పట్టుకొని యేంచి వి ఇల బన్న 

పడడం.) భార. చూస, 1588. 

బన్నము లాడు 

దూమించు, అవవూనకరంగా 

మాటలాడు, 



బన్న -- బవ్ము ద్] బమ్మ-_బమ్మ 

Dm న 

£ కల్ప జర ము "తేక నసుజేశ్యంరాదులన్ , బముశాడ 
అని సజు 

న్ అల ఆవ 

బన్నము లాడి నికుం గని పక్షము ల 

పల్కె_శుల గాక...?”? క వ్ 
కమా. ఇత, ““పొ seuss బొయి యొక "చిన్న 

బమ్మ చారి, శాత గిన్ని య బు తెంచాం?? 

బన్నసర వజ, 4.59. 

వలురకము లయిన మణులం మ్ 
ష్ బమ్మరవడు 
గసచ్చిన హారము, 

న ఇ ర 

“అమ్మృహోభ్నని విని యావుందవార్యు 

బమ్మరపడి "లేచి పరికింశు చూడలి 

ద్వి, భాగ. 1.10 పా, 
అర్య Ca అకక బకత మోన 

చూ. బన్న సరము, 

“కురుల నవన్నుగు బన్న సరుల జై న్న్నగు 

మిన్న, వలుందగుబ్బల€ల (లగి త" లయ 

““ణాది యటు సెట్ మనదుపాడం దలగి 

చనుడు, బరణి మూకుట నెలకొన్న 

బన్న సరము? పాండు. 4.281. 

“మిమ్ముల గో౭తులు పటి మిద చిన 

, మారు, బమ్ముర వోవుచుం బణఅు తెంచి 

. నారి? 

CCR చందా, 4. 159. రం, రా sc 828 cam 14 పం, 

అచ i a బమిపుర్వు ' బమ్మరాకాసి 
తుచెంంద, | (బహ్మారాతుసి, 

స మ. తవ | “బమ్మరాశాసులభంగినిం జ సైక్కి_, 
ఇుర్వుష్ట = వ: వ్" ॥ పదరుచు నున్న ట్రిబర్హిణములం.?” 

అ | 

(బ్రహ్మో న్ర్రబంధము, | బమ్మెతక త్తె 

““కడంకం (బాంతమినుకు నుడుపులు 

సనొడగెినంల, గడింది మోజు బవన్ముకట్లు 

క్డా,?? అచ్చ + రౌ సుం. ]70* 

బమ్మ కైన పుట్టు రిమ్మ తెగులు 

(భమ కరఠుగించునదడి, 

“రొమ్ములకుంపట్లు రోత పామిండ్రు, 

బ మెతక తెలు నము నిబోంట్లు.? 

పండితా, పురా కి4కి పా, 

ఎలాంఈి వారి కైనా నందు బమ్మెర గాను 

గక మానదు అనుట. బమ్మెర గెలు 

““ఆ సాననం అటువంటిది, అక్కడికి 
యి 

పోయినచవా డంతా లంచగొండి కావల 

విందే, బమ్ము కన పుట్టు రిమ్మ తెగులు 

(శమ వెట్టు, మూానపుచ్చు. 

ses మమ్మును అలక్యుము సేయక, 

బమ్మెర గొల్ప్చెద  వటంచు వారలు 

పల్క_జ్ ఎ పార్వ, 4.168, 

. 
| 

చిక్కి_ తే దురభి| సాయం కల | చూ. బమ్మెర పోవు, 

| 
| 

ఆన్నారు,” వాసు. 



ల మణ బయ 5299 బంయము.బయ 

బమ్మెర పోవు 6ఆట్రివి బె టం ఇెట్టలగా, మునులకు 

1 మాక కల ణా, నిరం. 4,834. 

శ్ తర్ పోవు. “సే వాంగా ఆన్నతరువాత ఎన్నెన్నో 
“జలరువా నాభుం శార్సి...నొంచె,... 

బలవదరాతియాోాధులను బమ్మెర పోయి 

కలంగి బాణుయంగకా,?? 

భాగం స్కు_. 10. ఆ. 405. 

బయకాడు 

నంగీత విద్యాంసుడు 

““బయకౌలం లానర్చినట్రి( పా, వేశిక 

మంగళ ధువలు వినుల కం పుగ౬ బాడి 

రంగనల్ ఎ” నష, 7.146. 

బయకారము 

నంగ్తము, 
“కెిన్నెరమెట బంతి నం,-గాతపు 'సన్న 

బంతి బయ కార ప్రల గన్నడగాళ్ల 

పంతుకా.. 

"పెద్దన చాటువు, 

బయకారి 

నంగీతము పాడువాడు. 

కకనాోసు బయకారి జూగాను జూచి 

దగ్గి. వాంస 5.169. 

బయట పడు 

గు_ప్రముగా నుండవలసపినడి 

బయటికి తలిసి బోవు. 
కళా డెంత దాచుకొ న్నా ఆ సీకంెకీ 

అప్పు ఎక్కువగా ఉం దని బయటపడి 
పోయిందిలి వాం 

కక వ్రాడ్రు ఆమాట అని బయటపడి 

వోయి నాడు,” 3 వాం 

బయట పెట్టు 

రహాన్యమును బహిర్గతము 

జేయు, 

ఆఅనుకుంటూము. 

వచ్చునా EEE 

బయటికి పొక్కు 

ఇతరులకు తెలియు, 

అవన్ని బయట పెట 
చ, 

కాన 

' “ఆ విషయం బయిటికి పాక్కు_ నీయకు, 

rm అలలు. సారారాాలాలా pre చు అ 

స్ పుణ్య మంటుంది? వా, 

బయల నెత్తినదివ్వె 

వరోవకారార మెనది, 

ఆకాశమున శె త్తినదీవము. 

అనగా లోకమును [(వకా 

శింవ జేయునది, 

“౪ పతి దేవతలు నన్ను బయల నెత్తిన 

pe యల చేతిమానిక  మనుట 

జి ఊడ. హారి, 5,92, 

క 
అశాశతములు, తణభం 

గురములు - బయట దివం 

ఇడితే చాటు తేక గాలి 

కవ్వడో గుమాన 

పోతాయి గనుక్.*.*.+*. 

పండితా, బ్వితీ. పర్వ. పుట, 418. 

బయ లిదించు 
1. నడుమంత రాన వదలి 

““ఉఊడఠురాజవదన ని న్ను డికిం చినట్టి, 

ఘనుల డల్లమవిభుండె కాని కాయం 

డొెరుండు.”? (పభులిం, భ్ ర్్, 

wa వట్టి యాసలు కల్సించు, 

నన్ను, “నిప్పుడును బయ లీదించే 
దిదియకాచెలి (పభా, 5.124. 

ఆరి 



శయ. బయ దల బయ... బయ 

బయలుడామర బయలు వొజయు 

మెట్ట తామర, వానిపి3 ్ 

“బయలు దామరలం౭ గీ డఢ్ప్వ అలు చు పాద “కురుల వుదన నన చెలండి సన్న ణీ 

ములు,” ) తాబ, బాయని జవ్వాది బయలు 

గా. హరి, (పథ, పంక్తి, 805, మెజయ.ి) ఉం వారి. 1.57. 

బయలుదేజు బయల వన్న నయురులు 

గ్పపోదులనుండి జెలువడు. చుట్టూ చు ట్టు కొ న్న 

“బయలు దేణినచుతు౭డు లోపలను యయుదులు, 

రతెయు6, గాని యన్యూ లం లే రెరి కుచ “ర తబికారములు నిగుడుచు బయలు, 

రపతికి,?” భా. 2.51. వన్ని నయటి తముములు (9౨ 
కిం 

“వెల డి యగు, బయలు వాకు 
లొ 

6 పబలయకాహాంతర (దఢిమం గారి వ్యర్గ(వయత్నము జేయు, 

న్యంబ్బు జయలు (దొొక్కాలగ 6 గుల “భావించ. లే రెవ్యరును బయలు చా 

పర్వతములు.” కఠ, 3,21 కేన గాని) తాళ్ళ, సం. 6.200. 

బయలు పందిలి వెట్టు బయలు వెడలించు 
అసాధ్యమున కై యుంకించు. ' సిర్షమింవ జేయు, 

“కబుియలుసందిలి ఐటి పరం. జ తము 
ప) డి 

౫లిగ.ి? తాళ్ల. సం, 571. బయలు వొవు 
శయలువడు, 

బయలుపడు 
శకి నరం లోలోన నొసల ని 

వ 

(పకట మగు,  న్న(ొక్కు_, పనిం బంప వేంజడెద బయలు 

కసేసల (చాలు చలిరి వేడుకల్ వోకండంి” 

బయలుపడ 6౫: నీలా. త,52. ' నవ. తీ.142 పా. 15 పం, 

బయలుమాటలు ' బయ లెక్కు. 

వ్యర్థాలావములు, (వకట మగు, వెల్లడి యగు, 
యు cn 

కక క్షవత్సల ! నిన్ను € బరికింపం దర మె ' “వెలుపల చూపులా కలిగినమా అల, 
Pe >] 

cn 

భ కియాళము దక్క బయలుమాట బయ లెక్కు_6 గా కని బకకులంబులిి 

అక.?? కక, 2,754 
రం, రా, బాల, 17 పా. 20 పం, బయల్పడక 

బయలు ముట్టు కనిపించక, బాటుగా అనుట, 
బయల్బడు, ' ధా తీవరుం డుండౌ..., నిజాకృతి 

భాస్క_ర, కక్, బయ ల్పడకుండం౫గ చెష, 8,9, 



బయం. రా 5294 బరి._బపి 

బయల్వట్లు 
ez 

పాజిపోవు. 

కడుకు. “గానక బయల్వటి రాడదిత్యులు.?? 
లు కు ' కంచుకి, 

ళా, రె, శే 265, / 

బయళత్వెడలు 

బయలుదేరు. 

వింధ్య భూాధరమును బయ లెెండలి 

య-చట.? వాల్ఫీ. 2.65. 

బయిసి 

(పతష్ట, 

చటి బాూడుకతలోనూ ఉంది, 

వాడు బయిసీి మాలిన 

వాడు-” అన్న వ్యతిరేకార్లం 
య 

లోన వాడుక, 

““మాబోటి భకులకునికియు నులికి, నీ 

బయినీయ కాజ నిఖిలోపకారలి 

బపు 5.184, 

బయిసి మాలు 

మర్యాద తవ్వా, 

““మగువలమా(తకోం బయినీ మౌ బిన 

నరికి 'జెప్పికొందుము ఎ? 

కరమ. 4.110. 

బరాబరి చేయు 

క విచ్చిన్నము వేయు, 

రం జా ఆ 

వేని, 
-గామ[కోధముల బరాబరి 

సత్యవాజ్నయమంబు సంగ 

కాంచి? బాండు, ౨,5, 

2. రాజులు ముద లయిన 

వారు నడచునవ్వుడు కంచు 

కులు ముందుండి చుట్టు వవా 

గొనవారిని డారి తొలగిసారు, 

టా. కనుమునాకా (దద 

దానినే 

ఆంఠూతు , 

వచురనిముందఅ బరాబది 

కఈ5కలము చేతుల 

బరాబరి మేయడం 

సేయు 

చవెండిగుచె 

లనం౫గ.ిి? పారి, 2.89, 

“శత్రమన్యుండు సందడి వో బరాబరుల్, 

చేయం .?? పారి, 8.10. 

చేేతవాస్తులు బరాబరి సేయ 

విప. 5.10. 
చూ, బరాబరులు సేయు, 

““సూరెల 

ఈ అ అ అఆ 

బరిక కై 

దరి[ద్రుడు. 
ఊ50, ఖా 85.14. 

బరికాడు 

మూవటెివాడు శ, ర, 

“కన్యారదుం ఉార్వన్- బరికా౭డు నిర్భ 

యతం జేరం జూ-చినం బిట్టు ను, నద 

కశుంజచాలములీల టి? నిర్వ. "455, 

బరికాయ 

కొొంెకు, 

fe భా, 8.12. 

బరిగాయపోటు 

ఒక రకమైన పిల్ల ల ఆట, 

చాంసం 8.146. 

బరిగాళు 
౧ 

వటి కాళు, 
6 ఉం 

కఆవద్రున్నైం డ్ర్ సమ్మాళి౫లు లేక పాద 

మిడంగా భరము పడురాజు బరి గాళ్ళ 6 

బంక సాం? ? నిరం. 4.67« 

బరి గీయు 

కయ్యమునకు సిద్దవడు, 

కొట్లాటలో మధ్యలో గ్త 



బరిబరి వ్ల్రవ్ ఒబరది--బరు 

గీసి అటువా రిటు వచ్చినా. బరి డెగు 

ఇటువా రట్టు ఇవోయినా కాదు మాయు. 

బోరాట  మూారంభించుట మె ఆం. ఫా. తి.25్. 

వచ్చినవలుకుబడ్, 

“వాడు బరి గీసి నిలబర్జాడు,?? 

బరిగొను 

చుటుకొను, 
లు 

కామ 

ఆం. ఫా, 8.117. 

బరిగోల 

ఈ కువంటి ఆయుధము, 

“-కాము బరిగోేోేల.ి* 

బరిజోగి 

బపామయులట్హహాడు. 

క్రీడా. ముం 22 

బరిడోగులు "పెక్రైల నిడి, తముణు | 

“వాకు మరి బరిచెని వ్యవవారిస్తు న్నాడు, 

బాగుపడేకూచన లేవీ అవుపడడం 
CHI 

విక్ మ్స? 

ఎం సయం, కరము అగు వేంటకుక్క్చ_.ల, బరి 

విడచిన నవి వధించె బహాువ్చుగ 

తతులకా 1.9 సారిశ్చ. 290, 

బరి వెడలు 

యుదానికి బయలు దేజు. 
aD 
తెగోొంచు దండెాతుం. 

వేలే 

కంతులు ,..... i విటజన ౦బులెసె 

బరి వెడలునటు, కొలను వడలిరి జల 

లాలుచుకొొం(డు ముఇజలం తల తల, 

వారిన్ 4’? జెమి. 7.52. 

బది తప్సు 

బరి అనగా గీత. కొన్ని ఆట 

లలో గీత గీయడం. ఆగీతను 

అందులోనిబారు జాట గూడ 

ద న్ననియమం ఉండడం 

ఈ  వలుకుబడికి మూలం, 

క్రొ ట్లూడునషప్పూడు కూూ జా 

అర గీత గీసి డాన్ని 

ప ప ము. చ 

అ ల హాటక 

చాటి వస్తే సే తల వగుల గొడ 

తాను అనడం కూడా 

ఉన్నది. 

“ఒరితప్పి తప్పు చేంతలం, బెరలక-_ి” 

నిరం. 8.82, | వోలె? 

కభివలనం దనిసి.?? 

బరివోవ విడుచు 

స్వేచ్చగా వదలు, 

“కబురివోవంగ విడిచి చినట్టి| బవ్యాకు జేజే,?? 

ఇ ౮.9]. 

(క్రీడా. పు. రీస్, 

బరు వనక 

కహ యని యంచక, 

“బరు వన కింతులన్ బనకుం బబుంర€ 

గరార్చుట భోగ వాంఛ -గా,కటిి 

మను, 6.80. 

బరువు పడు 

బరు నెక్కు__. 

కళగ్పాకంబు భరియింప బరువు పడ్డది 

కాకీ. 1, 1$1. 



శిరం...---బల 

బరుసడ్డసరము 

రక రక మైన అడ్డనరము 

బంద 69 

-ఈడ్బుటయందలా ధ్య్వన్యను 

కరణము, 

కవాల్లో బజబతా యాడ్చుకొని రారా, 

నాలుగు దవడమోిద వాయిస్తాను) 

కామె” 

బఆశీపోవు 

6 కలం బోడముండరత్నము, బటివోవం౫ 

విడిచినట్టి(బవ్యాకు జేజే,” 

క్రీడా, 168, 

బలంపీట 
2, 

cn 

కావీయా. 184. 

బలక్ "ట్లు 

ఆలావనము చేయు. 
శ ర 

బలకొను 

అతిశయించు. 

“ఒపుఅకొొని మణి చానికంకుం బాద 

ద్యయమున్ . భాగ, 8.967. 

బలబల వేగు 

బలున తేల వాటు. 
గం దు 

కఆంతలో, బలబల వేగ వచ్చినం (బభా 

వతి కిళిగ్ళవాంబు6 జేరి...?? 

సుక, 2.509. 

బలము చేయు 

అతిశయింప జేయు, 

526 

| 

ల న యల అరా 

ఎల ____బలి 

“రాగి దేరాడు చొకారపునీలిచలడం, 

బుల డంబు చీకట్ల బలము సేయ,?”? 

సారంగ. 8.౨౫. 

బలవంతపు (బాహ్మణార్థం 

బలవంత మవూఫఘస్నానం 

వంటిది, 

“బలవంత ఫ్ర బావా ణార్భ వె మ్లురి మో 

కన్. పాణి. 6.16. 

బలవత్సన్యాసము 

బలవంత మాఘ స్నా నత 

వంటిది, 

““బలవత్సే న్యాస మన్నట్టు ని,వ్యర మా 

జవ్వసమ౦దు€ -గాంతలకు నెట్లుల్ 

గాడు వె రాగ్య --”] పాణి. 4.125. 

బలసికొను 

“వి కమాటోపంబునం నోట బలపికొను 

టయుం:ి” కళా. 8.78, 

బలాదూరు 

దిగదుడుపు, (హిం) బలా 

యాద్ . 

““తమికంటి బలంబుతోల గంటు బలా 

దూ రని యొంచక*ి ప్రబంధ, 788. 

బలిపీఠము ముట్టు 

పాతాళ మంటు, 

బలిపీఠము ముట్ట 

విజయ, 1.70. 

“విహుపదముక్ 

నటికిక్ ఎ) 

బలి "పెటు 
6౮ 

“జవుదగ్నిదురా[గహాదుర్ల కుం బలిసపెట్టు 

విధంబున చెట్ల కేలకు.?” 

దశా. 6.85, 



బలి_--బలి స్ట్ బ్ర బతి బలా 

బలిమికాడు దించుకొనువట్లు ఆవ యమో 

బలవంతుడు, = క 

'“ఆభు ముదు మోతి యాడది మం ను వా 

బలిమిక్ "7 డంచుం, గూడి మాడి యాడం జూడ. 

బలాత్క_రించు. దలంచి, బలిమి పషందు€ బెట్టి కు గొన్న 

బలిమికోలు చందాన, బెండ్ చేస నస చేల 

నితె.?? రాధి, ర ఆం 
జలాత్కా_ర ము, బలి క 

కబలిమికోలున నవ్వు దళుకొ తినను అ 

మొగం, చెతం దా నెనది. వెల్ల చంపు. 
దనము.” వాది, ఉ. 7,159. “పూ క్క కొండికపాపని బలివా, రుం 

డని సల వొనంగల గింకరులు రభచ 
బలిమి చెడు ' మునకొి జ. భా, 8.40. 

రు 
కకక వముఖదోవుయా క క్ బలిమి హత ఆ , 

చెడిన,” ఆము. 4.280. | 
| (క్పుల్రి వెట్టి కొొలువ వారలకోరుకవ 

బలిమి చయు సంగు నటు గాక నొక చెలయాలి 
వ 99 

బలాత్క_రించు. | నంసి, కుక్క, 92.66. 

| ~ ~ 
“పర కాంతలను బటి బలిమి జేసె, బలుపారు 

నా 1) | అతిశయించు. 

వర, రా. ఆయా. . తీలతీ2, పం, 6, | “కఆఉనిఅలసుతుండు వూని్క్యృ్ల బలంపార 6౧౬ 

నాను eee 
| కత శల్య 1.54. 

బలాఆ్మా_ రము. ప 5 

క“వరుకడకు బలిమిజాలుములు మెల | దాలంఖు చూపు 

యంగ గొని తెచ్చి...? జబభలియు, 

రాధి. 1.110. బలుపు చూపె నదేమొ యలంతిన 
స్త ! డుములి? దళా, 7. 114. 

బలిమితో పెండ్త య 
బబ సుకు 

బలవంత మాఘస్నానం. రా 
| ఆఅతిథయిం-ను. 

పతకం oe: క దిళ వనె లు సక్కాా లా న్న ల, బలం 

వేంక కేళ. 67. పెక్కు జఆకోరికలకుం బండుమవ్రు 

బలిమి విందు బెట్ట సగ గొన్న అయ్యక .?? రుక్నా. 4.182. 

చందము బలువిడి గొను 

మంచి చేసి "ద్వేషము నంపా అతిశయించు, అధిక మను. 



బులు... బర్ స్ట్ 
మెటా. 

ముల.) క. సం. న,.588. 

బలుసాకు తిని [బతుకు 

వదో ఒక విధంగా జీవించు, 

““బలుపిడి గొని జూటుబాప్చోదక 

రూాకిరి ఉంచు జ వ్నమ్ముకొొని 

తినవచ్చును ఆన్న క్లు ఉన్న 

“బతికి ఉంకు బలుసాకు తిని 

(జ తుక వచ్చును” ఆన్న 

నావమెతలోని భాగం, 

బ్చులివాత తప్పి పోయిన, దలి 

బలు సా 

నను 

వాలపాణిపు(తి నొలకొ, 
"ఇన 

కొకయింత  వపె-క్కి (తె కద 

చుక”? తని, (అప్పు. వి,దచప, 

బలకటు 
౧౧" టబ 

వడల్పుగా ఉండే అడుగు గల 

Es: 

ఛం ద, (బౌక్ 

అర బల్ల రార్చు 

వుకులు మొదలయిన నానిే 

మిగించయులటు, 

బలకోల 
aa) 

బలెము, 
రాం 

భూ, బలెకోల, 

బలాడదటే 
పటా. e3 

ఒక ్రకమ్హమన కాసె. 
(ఇ హాకా 

న ద్ర, (చౌక్, 

బలి కటు 
య £7 

బక రక మైన ఆయుధము, 

బలలను  దగణగా చేర్చి | యొప్టుూ,ి? 
౧౧ a) 

బలి ____బవి 
ae) 

బలియు చౌక సేయు 
Cc? 

(వతివాంకీ చులకన ఆయిితి 

ననువట్టున ఉవయాగిం చే 

'కుక్క_ కూడా వలకరింవదుి 

వగ రాలలో ఈ రీతి భావ 

వోరణి కాన వస్తుంది, 

““ఇలీల నుండ నింటం, బల్లి యు నను 

జాక సేయుపలుకలు వినే? 

శుక. 2.116. 

యూ కుక్కు_కు కూడా ఆలు సయ్న్యాను, దం|డుల నొల్ల బంధుకతి నే నాలకా ' సొ' ౮ స 
cn cn 

బతెకోల 
రాం 

చూ, బల కోల, 

బల్లి ము దయూరసిపాటి దట్టము 

అతి చిక్క_ని దనుట. 

-ాన్సీయా., నలె, 

బవర మిచ్చు 

గుంత మడిగి మగుడ బవర మిచ్చుట 

ఈ. హారి. 5.265. 

బవరి చుటు 
a) 

గుం డంగా రారు, 

“వరి చుట్రినయట్లి [భమ రాళికరణి?? 
ద్విః పరమ, 4.280. 

రాస సిరి చుట్టు. 

బవిరిగడ్డము 

నరసినగజ్లము, 

“బవిరిన డంబు " సొగసు. అేర్పడంగ 
(ees) దువ్వు.” రాజే. 2.118. 

బవిరి చుటు 
చం 

(వదతుణించు. 



ఎని _బహోా 529 బహూ. భాగపు 

“నురగిరిచుట్టునుం బవిరి చుక్తైద వెల బప యొనర్చు 
దినే !)? జన, 2.1389. కహ 

న షల రు 
హూ జువడి చుటు 

వ భార్త గా = చింగ్ ఇ నాూాదరింపరు 

బవిరి తిరుగు మాచి, జంయవు అలెజి౭ంగిన బహి 

చుట్టు “సం[డముగా శిరుు, వరు? శాం 10. 5 5.75, 

చెవుల తొడవులరుచులు గటముల బ్రక్రైవదడ్తు 

నటనములు సఎఎప బవిఏి తెరిగి రడి 
"వలి వేయబడు. 

దయను”? ఖా, 8,896. 

“బమహా వడడిషజాన కల్ప పుం బా -చితం 
(a రై ఆ 

బవిరి తెర్చు బిడి. ఆము. 6. 69. 

వ్యాప్ింవ "జేయు, ముతా వెట్లు 

ఈళచ్పా సె (చాలించు మెహూంతభు ఇదని యు 

భుగల్, పలవాళికి బవిరి తీర్చు) కా వెటినతనియన్న ...... 90 
వః డు 

ఘటికా. 2. 218. భార, ఇాం, 1, 822. 

బవిది దిద్దు భూ, బహి పెట్టు, 

యీ ఇ 

గుండముగా దద్దు. బహుచుంబకుడు 
న 

నళ ంత్ర గడ్డం వైన ఉస దొనపరి, (02 ; లోలుడు, 

తీరు గా బపరి దెద్దింప వచ్చు.’ 

రా, మా. 2.110. 

బసవెదు 
(ఎ 

గంగి రెడ్డు. 

_న్తబ్జుడు. అన్న అం లలా ఇదె. 

తం కా (వయు = 

మాాతుంది, 

ఈక గ సము సుఖుంబుగ6 కాను, బిసవె 

ద్రగుముగండు మండిపడుం గుసుమాంగీ 1” 

శుక. 1.580. 

బహా "పెటు 
లు 

-ఐలి చేయు, 

కకాంని దుశ్చేప్టి తంబు తెటింగి (ావ్మా 

జులు వానిని బమా జెట్టి...’ 

శివ, 4.18. 

రూ. బహావటు, 
చి 

2 అకు 

“మచ్చిక కల్లునాళి ముత యుల నీవు, 

పక పాతివి ప్ బహుచుంబకుండవు. 5) 

డ్విప, మధు. 86, 

బహిః[(పాణము 

_పాణతుల్యము, 

(పాాములోననే ఉంటుంది, 

బయట ఉన్న (పాణమువంటి 

డనుట. 

“వారి బహిొకపాణంబ. వగుట నేం 

డెటుయగంగ, వచ్చె.” పారి, 1.558. 

కూ గగు 

కుహూ, 

కకవయునువాయడును మిగససల బా నయిన 

వాడు? సారంగ. 2.9. 

బాగు చేయు 



శాస. చాటు వ్ ఏ0 "రా కుం... చాడు 

66ఆభియ్యాం కాస్త బాగుచేని Jaws 

ఇంతలో “స్నానం వేసి వస్తాను.” వా. 

కూగుపడు 

మ లొందు, 

చ కరర పు కి-చ్చి భబాగుపదును వేము!?? 

చమన, 8.186. 

కూగాయెి 

బలే ఉంది, బాగా ఈంది, 

వ్యంగ్యంగా బాగు బే దను 

టను సూచిస్తూ అనేమాట, 
““సత్యావాత, చ్యాహారంబులు పల్కు_ 

సాం౭గితెపి చా గాయం జుమాూాలి) 

నిరం, 8.44. 

కాగు దెలియు 

విభము తెలియు. 

“మెలా కశావతీసనతి మేలుకాంచి, 

(పక్కా చేటొెక్కు_మ౫ డున్న శాం 

జాలిని,’ శుక. 1.812. 

కాగు మీటు 

అతిశయించు, 

“అతినూత్ముం ఫు వ లి్ససప య్య దల 

రొ య్యా రంబున జూన  మాలుం 

చునికి్,??” కళా, 7.69. 

“మరకతమణి సముత్క_రమరీచిచ్చటా, 

పతసంతతిచేత జబూగు మోాల,?”? 

కళా, 2,10. 

జాగులాడ్రి 

అందక త్రై, 
“ఒసపరి బాగులాడి యపు డొక్కు_ తె 
వచ్చి...’ సారంగ, 1.88. 

దాటదార పర వగు 
ఉనా. 

జననమ్ముర్హముతో నిండి, 

యుండు. 

Po wo 

“ఆ త్రం బాట దార్ల పర పెనభువిం 

బడువారి నింత "క న్మతె త చంపల 

గన్నగరిముక్ ...... 99 కుక, 2,14. 

కూ కుంట 

(బాట +₹చెంటు) బాట వెంబడి. 

(వతిబాట వెంబడి. 

పండితా, ద్వితి. పర్య. పుట. 481. 

కాడతికాడు 

మలట్రును. 

“తళ రోవలలు గెన బాడతికాజ 

బుజ్జగిం చుచు.?? క. సం, 8.186. 

బాడుగోలు 

చవారాహకహారుడు, 
అలన్ 

మూనహీనుడు అని 
షే ఆ 

6వ ్ చైంచఊెము  చబాడుగోలునకు భృత్యున 

కకక మెడనూలవలి? 

పాం స, 5,186. 

కూడుదల వట్టు 

జీవ గా హాముగా వలు, 
I) 

ఈకర్వ్యాాచదుదల౦ నొంజె6 బక్ట్రంము పాండు 

తనయ, ముఖ్య. ౨.” 

భార, కర్మ, 2.6, 

తూ, చదాథడుదల బటు, 
లు 

 కూడుదల బట్టు 

అ వా 

జీవ గాహాముగా వటు. 
వాన, 

కళశాల బటుకొలమున, 

క్ కవిక. 2.118. 

బాడు వెట్టు 

“| పనూ పం,చకముం దాపున 

బాడుపెట్రినట లెం-చ న్మించు గంగి 

యుకా.్? పార్వ, 2.114. 

"స్త 



కరు స్ట్వ్నే భాగాన... ఇచార 

వాదరాయణనసంబంధము బాసపసనపోటును కహాకాటును 

ఏదో విధంగా కలుపుకొన్న గలచే 

నంబంధము--ఆనలు నంజంభం | శామహా్య్చాణుడు కూరుడు కా 

తేక పోయినా, వసి కవ కేతువ లే దని భావ 

వతో జూనరా క “యుష్మాకం బదరీచ (క, జనంభవ మిది అను 
వల్లు ఆవ ఊహమోగిం పవేవలుకు బడి, 

మస్మాకం బదరీతరుః, బాద. 

రాయణనంబంథో, యూయం 

యరాయం వయం వయం” 

అన్న 

ఏర్పడినది. 

జ జ ష్ మ అం నంస్క్య్యతెచాటును మె 

వాదల బెటు 
వాని 

కమ మెడం, 
లు ౬ 

6దబదండపహాసుండు మణియు బాధలను 

జెట్టి.” రుక్కాం, వ,82. , 

బాపనకొల 

(బహ్మాహాత్య, 

తాళ్గ, నం, 6.57. 

బాపనగరాను 

రిక తొటు, 
అలు 

“బతికి పోతివి పోర బాపనగరాస,”? 

శుక. 2.475. 

చూ, బాపన మో ప్పలు, 

ణబాపనపోటు 

ఆఅనంభ్వ్నము. 

(బా సత రాకు డు కోొట్లుటు, 

కవ్చ కజఅచుట కలచా |! 

““బాపనపోటు కప్పకాటుం గలదే”? 

దుక 5.28, 

| 

కప్కు దో,రలమున కేమి 

“కారణము బాకుడహోటును గప్ప కాటు 

నుం, గలా భరితె ఛభటిమెం 5x గో నో & భట్టు న గట 

నమ్మకు వరాసవోకళ స్ర్కి  కొలందులె 

రాచ కారగములు కోమటిబుచులం 

దిర్పం డిలు నే.) విక. 4168. 

భాపన మొ ప్పెలు 

నించారకం, 
ల్లి 

“తా నాడంగ్యావలె నే చాపన వెం ప్పె 

లెన సరియు చా ఇల సాత్మా_లు స్కీ 

వలె నగోరించిడె...?? కుక. 2.416. 

బాపురే 

భళి చే. 
పండెతా, పథ, దిమోం పుట. 246. 

కూరకు 
యు 

చారెడు పొడుగు గలకట్లు 

వారరాడి 

దున్నుటకై కోడెాలమోాద 
రు 

"మూపు కాడివమూను, 

నో ర బాక్, 

బారప సై 

నంభముమోద అ డ్త తో 

అమర్చిన నిడుపాకి౨ిి వెకు, 
చ 

| 

[ 

| 

శ 

శర, 



నీ 

కీల wT ARs Py ఎ 

కాూరహా్యయు 

చేయి సాగునంతమరకు 

సరూలువడకు. 

క ర 

కూరసాల 

నామకరణము, శిశువులకు 

జేయు ఒక నంస్కా_రము, 

కార నాచు 

““బన్న సరము అలర బార సాచి కాంగ్ 

అంచె”? 

బారాది (సొమ్ములు) 
“ణాంరాదిసాము) లుండంయగ, హారముెనే 

క్రానుచుం జనియొ నండజము...ి? 

పాండు. 4.282. 

యూ, వరుససామ్మ్ములు, ' ఠా 

సెన్భంలో అలజడి చెలెరేగింది.”? 
బారిగొను 

హొాంసించు, 

“దంప్రుయుమే కృతాంతు శిఖిచండమ 

యూఖుల చారిగొందుమే,”? 

కాఫీ, 7.తి4. 

దారిగొజీయ 

బలి యిచ్చుట కై తెచ్చిన 

గాలు. 
వూ 

“క కిలకపియూధములు 'బారిగెటియ 

అగుచు,4?? చపెం, రౌ, యు, 1.88 

దారి గొంకియ 

బలివమువ్రు._____-వేట. 

6 క్రోధ కాలికి బారిగొటియగాం జేసి. 

ries వారి, (పథ, పం ర్మ 292, 

విర. 1,189. , బాదు హపయు 

అమ ప ప స న జాడ. దాకా నదాదనాయు.. 

దాదినమురు 

1. చంషు, 

ఐ, పాూంసషించు. 

6వ క్రాపదర్శి మెడ నుల్సి యూపంబుతోయ 

గటి, వపరివారకుల6 బటి చారి 'సమదిలం? 

కకమౌా. 2,66, 

బటి తెగుచుచు దారుకు 

మునసలమున€ బట గ దాయి ని ద్కుర్వా 

వీర మునం 

రత 'బారిసమరు బలం, 

మడిెసెం 

శారి దవ లేళ 

(బితిభటబలముల్ 7? 

హారి. ఊత, 8.4, 

తుపాకితో మందు వేపి 

కూూరు, 

6ఈళత్రుపాంకలు చారు చేని ఆ సెన్యం 

యుందమునకు నీదపడి ఉఊందడ-గా కతు 

వొ 

దారు దిరు 

వరునగా ఏర్పడు. 
“'పవనని శ్వా సవీ చికల్ బారుది 5,9 

వేం. పం-చ, 4.8058. 

కారుబూరలంకారములు 

-వపూడంబరములు, 

““శూూయాయబ్చనూ రలంకారముూ కెట్టివో,? 

గుంటూ, ఊత, 28, 

చారులు గట్టు 

వరునలు తీరు, 

నహ వచ్చా డంెకు జనం వీధు 

అంతా వాదులు గి నిలబడ్డారు.” 

CD 



శుూూారు చా లం భాభి _చాపి 

బారులు తిర్చు 

వరునలు కటు, 
లు 

దళాం 1.205. 

బారువెటు 
రలు 

తమ నానా నులు 

“ఆని నన్నుు6 బనుప వచ్చితి, మను 

జేశ్వుర! బారు వెట్టుమా రాజుల ని్వివ్వని 

తూర్పుచెనకు  మాదొర, చనుదెం 
చున్ ౨” కవల, 2,104. 

బారంట (బారగావెంట,) 

(వతి శారకూ, 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ. కుటు. 450. : 

బాండు హెచ్చు తగ్గు 

ఆజ్ఞాయింపుగా, 

నరిణా కా దనుటు, 

లత, 8.82, 

వాలకుల మాటలు 

ఆశాళ్వతీములు, మయముణంచవల 

ములు, 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట, 418. 

చా జలబుంద్భుదములు, 

జబాలెంతలంజవలె 

నిరు ది ము లయినవనులు బే 

తడవ నిర్భంర్తి రించు వల్లు 

ఆఉవయోూాగిం చే కక 

శాలంత గా నున్న ప్పుడు 

లంజరికము చేయుట తగదు 

అనుట వై యేర్పడిన వలుక 

బడి, 

“బాతెంతెలఅంజగతి మా యూళిగ 

మును శంభుభ కి యు_క్తియు నడుపం, 

జబోలయు మాకొలు వింతటల, జూలిం-చితి 

చేనిం జనుము స్వచ్చందుండ వె, 

బసవ, 6.252. 

కూళిగా ను 

; చేసపంంయు, 

“ఏలఅలం పాడును రందు నభ్యగుల్, 

బాకి గొనం౫గ తాలి వనహాటిక హాలిక 

. బూతికామరకుల్ ౨) దశా, 1.116. 

జాళిగొాలుప్ప్తు 

"వెత నొలుపు,. 

“తడిచి కూర్ముండినను బాళి గొలుప 

నేల? మప, £77. 

బాళతారు 

నెటు సితరా వ న. చెందు, 

సాం. ని. 

బాళివట్టు 

పూనిక గాను, 

a లాల పాం తలం. OSS ie టపాల వ 

అనాం లా లా 

లాడు. 

ననన ల - 

“ముది నా౭ంటయున్న మదన, (పడరం 

బును బెటుక బాళివట్రినభంగిక -, 

కక, 4.21. 

బావి యున్నది, నే నున్నాను 

నాకు కరణ మిక ఆత హాత్య 

చేసుకొనుట తవ్వ మరొకటి 

లేదు అన్న అధ ఆతా -ఈ 

వలుకుబడిసి సటికీ రాయల 

వీ ముతో వ్య వ హారి సా రు 

“శ్రావని ఉంది చే నున్నాను,” 

బాదే “చెఖు వుంది నే 

నున్నాను, గుంట ఉండి Es 

నున్నాను' ఇలా ఈ వలుకు 

బడి మారుతూ ఉంటుంది, 



శావు----చాన 

కకశాసీ బహుతరతో యా, నూనం బె 

నటి బావి యున్నది నే నున్నా 

నంచు మిగులం జప్పుడు.. .?) 

శుక. 2.184. 

66-వాందయుమేు నున్నది చెంత గంగముడు 

గున్నది మైనటు లయెండుం దుదిక్ ' 

ఉత. రామా, 

వావుకొను 

అనుభవించు, 
కన నన్నిలా ఇబ్బంది పెట్టి ను 

జావుకొంటావు కి 

బావురు గడ్డము 

కలి గడము, 
ఆం రలు 

కూవురుగాడు 

కశావురుబిల్లి , 

ఖావురుబిల్లి 

గండుపిల్ల్ , 

“పీర్మితో బావురుబిలుల ...?? 

రాజే. 

చ్వేమి 

గం) . 

బావురు మను 

దిలితిగా ఉండు, 

పోయిన ట్లుండు, 

కొత్త, 298, 

బావుటఖు మను 

శూన్యముగా నుండు, 

“ఆ పెద్ద దిక్కు కాస్తా వారీ అనే 
సరికి యిల్ల ౦ తా బావురు మంటూ 

ఈంది,” ను. 

రూ. బావురు మను, 

వాసపోసనములు 
మాటల [పోవులు, శుష్క- 

(వియఫాపలు, 

వ్వ్4 శాన భాసా 

కకజ్బాా చభిోిసనములు కుడంబములు 

(భమనములు,? పాండు, లె.శకె, 

మాటలతోనే మ ర్యా ద 

ముగించుట, భఛభావణతోన' 

(పోషణము) తృ_ప్టివజచుట, 

పాంటు, 8,48, 

బాస లట బండికం డట 

చణ వేర్చ "లేని (వమాణాలు 

అన్న అర్హంలో నిరననద్యోత 
థి 

కంగా ఉవ యోాగిం చేజంట 

వదం, 

66__తనదు సెట్టితొతుల ేచాా బాన 

అంట బండికం డంట, చేస న్న౭ట విన్న 

2.86. 

బోసి, 

వారు చెప్పిరి నాతోకా,?? 

శుక, 2.118. 

 జబానలు బండికండ్లు 

(పమాణములు, జం, 

రెండవమాట వటి ఊత 

పదంగా వచ్చుట మనకు 

అలవాళు, 

కళ శ్వాసలు బండికండ్లు మణి (పాణ 

శయంబున లతు సేనీనసన్ ఎ” 

ఆము. 6.51. 

బాన సేయు 

అ తాలం న 

[(వమాణము -“సీయు, 

“క్యా దన్నను నీదుమోవి యథ రామృత 

మా నిట బాస సేసెదక౯ా.?” 

విజ 1.97. 

వాసాడు 

సంభాపించు, 
కళళ జస బెల్ల నృ పులు గొలువ “నిజం 0ంగ వే 



బాసి... బాహ్యా ధ్లి5 కింక. బిక ై - 

బాసాడి, చదేశభాహలందుం 

లెస్స? 

కాసికదండ 

తలముందుత ట్టు ఉంచిన 

పుష్పపోరము. 

ఆము. 1,15. 

శర, 

కూసికపటు 
ce 

పదాంనణను 

శర, 

బాసికబటొమ్మ గటు 
00 

ల్పీడెించు. 

శ్రుడెించుటరు సరా చ న గా 

బాసిక బామ్మ కటడం అల 
అం 

వాటు, 

““మాడిపోయినం, బంతముతో దొవోర 

మునల బటుదు బాస్ క బామ్మ గటు 
ళా ౭ 

దున్ టి ఈ. పారి. 8.117. 

బాహిరపోవు 

వెలడి యగు, 
య 

కళకానన వంచన  చబాహిర, 

దముండం౫,? 

పోవక 

భార. విరా. 2.287. 

బాహ్యామ దాలు 

ఏడు చాహ్యామదడాలు., 

““సంజూతే తిల-కాది సప్త విధ బా హా 

మదంబులు.)” కమా. 11.187. 

బాహ్యారతి 

చుంబనాదులతో సెజపు 

నంభోగము -- రతికి పూర్వం 

చేసే చేతలు. 

కకవమూ, 9.152. 

కలుగు. బంక మెక. 
దిక్కు; 

““ఆలన య్యోలికా వెడలంగ కికలు 

_ సములాసంబునకా బింక మెక. 

“నన్ను 

భార. ఉద్యో. 2.110. 

బింగీలు పెట్టించు 
గుంజిళ్లు తీయించు. 

పిల్లలను శిక్షించుటలో కుడి 
చావిని ఎడవమచేతిత్త్తోనూ,' 
ఎడమ చెవిని కుడి చేతితోనూ 
పట్టుకొని చాల నార్ల తేచి 

కరార్చండునట్లు చేయుటు-- 

ఇచే గుంజిళ్లు వట్టంచుట-- 

శింగీలు చెట్టించుట, 

చెంగ్లు "పెట్టించునాండె 

, యయ్యా, వారు ని దింపలగా. జూచి? ? 

లల = యా 

| 

వాంసం 8,144. 

కింద మగు 

భిన్న మగు, భిన్నం ఏర్పడు. 
కాల్ చడామలినంతేనం గానుకు వింద 

మయ్యుడున్ ౨” కుమా. 6.16, 

వికిరాలవమారి 

విచ్చు మె_ల్తేన్వభావం కేల 

వాడు, 

ఆం. భా. 2.176. 

బిక్క చచ్చి 

వమో చేయ తేక నిసృహా 

తో- నిరాశతో, 

కక స్వాం దం విక చచ్చి కూర్చున్నాడు. 

వాడితో .ఏమిటి పాపం 15? జాల 
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బిక్క మొగం వేయు 

తెల్ల మొగము “చేయు, 

“వాడు నావెనుక ఏమేమో అన్నా 

డని తెలిసి వొంఖాన అడిగేసరికి బిక్కు 

మొహం వేశాడు. 

రూ. బిక్కు_మొగ్వ్ము చేయు, 

కీకు్క-బిక్క్ళు-_ మంటా 

భయవడుతూ ఒంటరిగా, 

"వీడు క్షబ్బుక పోయి ఏ పదిగంటలకో 

పదకొండుగంటలకో వ సే అంతదాకా 

ఆపిల పాపం వివ్క_బిక్ళు_ మంటా ఆ 
తంత కొంపలో పడి ఉండా లంజే 

ఏం మాటలా 99? 

బిక్కు మొగము వేయు 
సిరు_త్తరు డగు, 

“నిలవ దిని అడిగేసరికి వాడు బిక్కు 

ముగం వేశాడు.” వాం 

యా, చిక్క మొగం వేయు, 

ర 

అ వ 

బిగిబద 
a) 

రొండు గాడికమ్ములకు 

తకువుం తాకు బిగువుబద్ద, 
శర, 

బిగి యార 

గాడ ముగా. 

వౌ తూరు వతి 

“పరస్పర చాహుపాళంబుల చిగింయారం 

మగ బటు 
ఠి 

చలింవకుండ చేయు. 

“లన “వంవందక నిజస్వాంతంబు 

బిగబట్టి, పంచేం(దెయము లడలంగించి 

నా౭డు 4”? కుకేల. 1.27. 

కుగాది 

"కరానగాడు, 

వేం, కంచ, 1.768. (| 

కుగిపటు 
6 

గతి వటుం, 
తు లు 

“వవ బి పటు పటం బోకు) 
ళా (Ao) 

రాధి. 1.118. | 

' గాం౭గిలించుకొని,?? పారి. 2,5వీ. 

బిగి యకు్కం_ 
దృథ మగు, 

““నిటలు (దోచుచు సనెరవులకల 
ఠా 

మేర, లెల్లను బిగి యెక్కి_ యేర్చ 
డంగ.? భార. విరా. 1.245, 

 మిగుమానము 

బెటునరి, 
ee 

కుగిమానము అని 

దాః, 

“జన్మం డలి “నివం6 డంచు విగు 

మానముతోం బురి కేల” నంతటకా.? 
దశా, 7.152, 

బిగువారు 

దృశ మగు, 

“దిని విగువారెడు కాంగిటల జేర€ 

గల్పినక్ ౨) సుక, 8.584, 

విగువాయి 

క క్రులమూాపును కెకు తాడు. 

బిగువు దన్ను 

కు్గియు, 

కక లిపి పావడ గుచ్చి వసఅలయిం-చు 

నాడాణ, మెగయుక చ్చెళ్ల్ళ్లపె బిగువుం 
దన్ను +? గంధ. 1474 
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జ 
డే 

బిగువు కొను “ఆ తని కేతెంచుట బిట్టుబెళ్లు గని 

చస వసు 
కాంతల్ విస్హయా (కాంత లె) 

. 
చ్చ లే 

భోజ 5.77.» 

* శ ష్ సమ 

అరా డుం 
బిగబటు 

i 
సతంరముగా. 

సగతింిగా మతం, 
ఎ 

| స ప్రబంధం 788. 
6 వీయుండు పూ, దమ్ముల బగ్గ బటి? విడత లి 

రాజే. 9. క ప్ర 

టిచ్చపుబుది 
తరాలు, 

pa బిడకుటు 
సీచబుద్ది. 

“a ౧ 

భదగిరి. ఫశ, బిడ్డన వలు, 

విజమాడు “కాలువకు బిడ్డకట్లు దిలసిళల్లంగ కల్ల 
ప్రరం(భథు న న ల. 

వచ్చు. 
Meee 

J 

ళా శకశ్చాజ వాడు -చీవచు నిజకృ పాద్భ పై విడ గలవారు 

జ్తెన్నారు నాయిలు బిడారు మోకు?” , G3 ల 

౯ నం తానవతేలు- కావున 
కాళ, 

కుటుక విఅుగా 
డం (అ 

ఆకస్మిక ముగా, 

“కటకటా ! శాపించం గాక య తపసి, 

కాజ దిటకదిఅలు-గాం బసుల్ సచ్చు =) 
e3 జుం 

బస. 6.250 పం, 

టమ్ బెట్ట (రు 

తటాలున, 
కకదికుణు "ము తెనణఇదిం గాలు బిట్ల 

బ్ర కదిజ, సంజూ. జెన్, 
(యా 

బిట్టటిరుగుడు 

తల పెరుసుతనవము, 

శ ళష్టోన్చా బిట్టబిరుగుడు దంపి వెతు, క 

కిక, 8.110. 

విటువిళు 
టం 
ఆకస్మిక ముగా, 

1.85... 

గ అ ea 

పూనా 

పవ టా. అహారం 

అలా అనాలా. బదు మక కాలు ద లలు 

a a అ 

మానము చేయ రనుటు. 

“వంచన లేదు విద గలవారర..టి) 

కుమా, ౫.187. 

““ఆఅయాన “నేను దిడలు గలచాణి, ఒక 
Gs క్ 

రికి కీడం చేయను. 

బిడను గిలి తొటను ఊచు 
య గా దం 

వాటే బాధను కలిగించి వట్టి 

ఓ దారులు ఓ చారు. 

“వాళ్లో సర్వ నాళనం చేసింద వీడు, 

గా యిప్పుడు ఏదో సానుభూతి 

చెప్పడానికి వచ్చాడు, ఇదంతా ద వను 
cs 

CRE 

గిలి తొటను ఊచేరకం.ి? వొ 

బెడ్త పాపలు 

గుంతానము., 

“6బెడ్డ పాపలం గని పెం-చుజకు తేక. 

హాం, క 



విడ విత వ్ఏ8 బ్ త్త విమ్మి 
cs షి - 

బిడ్డ పావ సందడి ,. చలించు అని 
ఇంటిలో పిల్లలు _ నిండుగా కంర 
అ విత్తరము లాడు 

“ఆ వా స్తిని యావన ముత్సాహాము వ్యాపించు. 

నక విదడపాపసందడి లేమిన్ ఎ” 
భె 

వాంస, 4,78. భళ్యములు బిత్తరము లాడు? 
విడ పేరు బెటు 

G డం 

నంతానముగా భావించు. 

తనకు (వ "త్యావ్నూయముగా 

వచాచు అనుటు, 

“కాలా భగణళర్భగోేళ నిర్యద్భిమ ఖదుర 

నాదము బెడ్డ పేరు చెల్లులి? 

రానూభ్యు, 7.272, 

వీడా ? పాపా? 
G 

“కిన యు పొపయో -చిడిమి సెట్టిన , 
a 
డి న్న నిను దా సడ యొన ' శవ నున్ననిన్నుు 6 3 సడ్డ న 

ర్పక,' 

బిత్తరపు పనులు 

మన్మథ క్రీడలు 

శుక. 1.527. 

వెన్నెల పులుగుల ము త్తేంబుల బిత్త 

రంపుంబనులవ మె తంబడి.?”? 
అశ 

బిత్తరపువాటు 

నరనత , 

““నుశువులో నారజంపు, బి తరపుపాటు 

తొమ్ములోే విశుువు నెగడు "నేణు 

నాకారివంట నయ్య మ్మెకాండు ఎ) 

కవల, నర్. | 

కక్ష గ గాని వీత్తర£ వు 

భయవడు, 

సన్ల, 8.10. 

“శరద| భశ భ నిశ్చల దేవా విస్ఫుర, షం 

కు. పు, 8.10 

విత లగు 
DUNE =) 

దిగంబర మగు, 

“సా అంతు అనెడుము హాభూ తాలు 

సోకిన, తలములలు విడి విత అ 

యున్నాడు, తాళ్ల, "సుం, 9.67. 

_బిదెమువాడు 
(శ) 

ఆటవలన జీవించు ఒక జాతి 

వాడు, 

““బోళగమువాడును చేవనాటకపు జంగా 

లును జంగాలు బడామునాం(డు తెల 
i "భి. య 

' కోకబతులు 

వీరులు? 

సివసత్తులు పల్నాటి 

పాంస, తి,2రి, 

బిబ్బిలికాయ 

ఒక రకమైన నగ, 

దినిని ఆడవాళ్లు కాలి 

మూడవ (వే లికి 

కొంటారు, 

“తళుకు బిల్లా ండ్డు బిబ్బి లికాయలును 

చుటు 
6 

మట్టి, యలు వీరముద్ద్జెలు నందియలును,?? 

కళా, 7.66. 

దిమ్మిట గొను 

వరవశత్వము నందు, 
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“కు బ్టుఅనవ్ో కజలధ మునింగ్కి పేర్తుతల ళం ఇలభాషిణివ్షి గద  వికుదు 
తల క్ట 

దమున (6 ఒమ్మిట్ నొనియెొడుం, జిత వదురు వగుదు బబ యిపుడు నీ కది 

మింక నేము జేయువాండం) చ. ముఖస, మగుచు.?) కళా. 1.184. 
( చూ. బిరుదుముగడు, భార, (దో. 2 147. 

బిమ్మిటి హక 

“ఆంగదు నా(ప్రజంఘుండుం, శడిక్ట 

విటు-గాంల బాడవ బిమ్మిటి వోవ్రుచు6 
ళా 

జేరి.) భా. రా, యు, 1192. 

బియ్యం సిండుకున్నవి 

బియ్యము లేవు, 

“బం కీరో చెయ్యం నిండుకు న్నాయి. 

రాతికి మోరు త సే కాని పొయ్యిలో 

పిల్లి "లేవదు టి” చా 

విరుదం దె 

గండ మెంచేరము, 

కనిగళయఘు నా సురాసురవినిర్విత మా 

విరదంబె ఘ లనంఎ” భీమ, 5.100. 

బిరుదు గద్యలు 

ఒక రక మైన బంగారు 

నాణాము. 

“కొమ్మమ దనక థధర్మువు-గా నఖుంద 

దీపమునకుం బెట్టినబిరుదుళ ద్యలు...?? 

ద. శా. 4.948, 

చూ. విరుదుతాకలు, ' 

బిరుదు చదురు 

అతి నేర్పరి. 

చతుర -చదుర అయి 

ఈంటుంది, శురదు - జే 

రొక్కి_న. 

బెరడును హక 
సాముర్ష్సము,. 

రయ. 
“క మెనం7సతూకలముల పయదుతనంబులల, 

జలము డింపక తీర్పుల జాలు ట యును ఎ) 

భార. విరా. 1.95, 

విరుదులాడు 

వరాకమశాలి, 

“౫గబ్నితనమయున జ డ్కుం -గాలకంఠుల, 

విలువ బంపక మా నె నజ్బిరుబు 

లాండు) భీమ. 2.7. 

కిరుదుశూరుడు 

చెరు వ కరారుడు, 

““థెరుబు కరూరుండం గాని పిన్నను 

గాను పల, ప్ర. 61, 

బిరు దెక్కు 

ఈందిల చా? 

66 ట్రై ప్రిని వెం(టుక వడిం ఉగి పాలం 

బొడిచి బరు చెక్కి. గమిం చాయుపెద 
లు 

పందులును.’?” నవ. 1.85 పా, *ఉ. పం. 

బిరుసు [కో శ ల ట్ర ంచిన 

తెటంగు 

జక రకమైన శు నంబూా 

ముట్టించి నట్లు- 

ఆది ముట్టెంచగా నే అతి 

వేగంగా ఆకాశాన్ని దూను 

కొని పోతుంది, అందువై 

వచ్చినవలుకుబడ్, 



శు. మటు 
లు 
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ఆతని వింట వెడలునమ్ముల వేగమే, 
చితి యేమి చెప్పం చేవలనిన, మురువు 

కిరు సుం గో కు ముట్టించిన తెఅింగుః, 

జెటువుకట్ల తెగినబిరుదుం దో౭చె.?? 

కళా. 8,127. 

విలు సగు 

కాఠకిన్యముతో (వవ _ర్తించు. 

““ఆఅతయుూు మామయు మగ౭డును, 

శ్రి పిల 
(హు me 

“క రక పాలం యము (మింగినగతిని బిల 
= అ 

బిగిసి కూర్చుండుటలు లేక పెట్టి మనము, 
గలి) 

కళా, 7.29, 

' వేద యయ ను గడు 

ఇతులబోను లయి విబును గావలె నెపు 
PE 

డున్ 4? జౌ మి. 9,335. 

బిజ్బని కారము 

ఫ్రీ (వ ముగా పిజ్బం౦ భంచి 

కాయు, 

ఎండకూ వెన్నెలకూ 

మాతమే దినిని ఉవయో 

గినారు. 

66 వెన్నెల బెజని శాసినంతలోేటి 

పాండు, వ.212, 

విణ వీగియు 
వ్ 

1. బిగును కొని యుండు, 

గర్వముతో ననుట, 

“సద అయ్యు ను గాడు బిజ్ఞు బిగిన్ 

యుండు వట్టి యతృువానములును గర్వ 

ములంల బట్టి, యల్లుచారికి చెల్ల స్ యవ 

గుణం బూ, బు వశ బెట్రినది యింత 

వినువ “నేల. ఇట = తీయసములం? 

2. నసీలుగుకొని పోవు. 

55 వాడికి ధనుర్వాతం వచ్చి కాళ్లూ 

చేతులూ బిల్లు బిగుసుకొని పోయాయి. 

నా, 
చా 

ఫలు దిగిసి కూర్చుండు 
ఈది 

నిటారుగా కరూర్పుండు, 

ను వజ ను 

న్నాడు. చూ చే 

. లేదు 

టెలి తిగిసి యుండు 

గర్వముతో కలం నుండు. 

మిం దచిగికిి 
వ 

కారీ, 7.50. 

“*“వాయతు మహా ఇ కు చుకొోొని కూర్చు 

ఆ వూటకు గతి 

ఈ 

యుండు ఎ)” 

విలివిలి కాయకంబులు 

చిల్లర వనులు-నాలివనులు, 

“ితెకిలి -కాయకంబులు సేసి పదని, 

యిల స ఆక నినుమంత గలదులి? 

బస, 5.181. 

జిలిబిలి కృతులు 

ఎక్కువగా చౌకటారుగా 

“వెలువడు 'కావ్య్యాదులు, 

కుల ఇటలా వచ్చినారు అసి 

వాడుక, 

పండితా, (పథ, దియా, పుట. 20, 

విల కటు 
అకా, ea 

చనాతురు గడ కటు, 
ర 63 అలు 

బెల కఆజులు 
"ర 6౨౬౨ 

తమలపాకు నుజొలకు [కిందను 

మోదను నంతన వేసి కట్టు 

కణఆఅలుఎ, 
క్ 

శర 
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బిల గోడు “ఆం ఘ్రయాగమున. విల్బమె ట్రమరం 
లా వొడింగి ౨) ఇందు న్,రిం 
ఒక రకమెన పిల్లల ఆలు, 

స ౨ య వ 

“తూరనతుంకాలు గీరనగింజలు, విల్ల సుఖ 
నోడు.?? 

కాళ. 8.535. 

పిలద్ వాలంకి బిల ని 

బిల్ల గోల 

విలల ఆటలోని ఒక సాధ 

నము. 

కత మారం ంటు క్ు వె చుమమవ్య పుబిల; అ 

నాం దర తూరువుగట్లు దాయక 

నిగుడ,”? శుక, ఏ. లి2లి, 

బిల గోటు 
ధా ౧౧ 

ఆలు, 

తాళ, 'సం, 10.172. 

బిల నేత 
Cn 

బట్టలనేతలో ఒక భేదము. 

“నిద్దంపుం బనీషిహురుమంజి బిల నేత 

పటు జూపటుపచ్చడంబును,?? 
లు అ 

(ప్రబంధ. 605. 

బిల విద్యము 
౧౧ 

ఒక రకమైన పిల్లల ఆట. 

““చిక్కణబెల్లయు జె'లైడము గడుగు, 

బిల్లబిద్య ము అకు శ్రావిక్కి దండ, 39 

అ చక నమ పు. అ నాల 

హాం సుం ల్ 146. 

విల వీటుగ బడు 
C౧ 

కరాలబుడు, 

“కిట్కు బి ప్రెగసీ బిల్ల వీటుగం బడి 
రయొ౭క౯ా.?? సారం. 1.96. 

బిల మెటు 
పడా. ae: 

ఒక రకమైన చెప్పులు. 

కమడిమందడి విజలను కన్నతల్లి. 

ల ౫ 

జొొలుకాక్నల కుచ లమ 
త్య మ 

బిళ్ల టె తన 

శా నుదుటిపై 

తొలకము, చుక బొట్టు. 

జెందిరిము6 జెన్నుుగ దిద్దు 

జడంగుక స్తురిం జెట్లు బిళ్ళ 

ఉత, కల 4.16. 

జుటు 
అం 

శళముదులు 6 

నొక వేళ, 

జెళటుంటి 
అ 

' థయూతెమపెలం బెకకిన కసూరి పెళ బాటు?’ 
ష్ శి ఎమి లం డు 

కా. మా, 1.306. 

బిళ్ళమిటుగా చిమ్ము 

బిళ్ళను ఎగర చః సినల్లుగా 

ఎగుర వేయు, 

ఆటలలో చిల్ల మాములు 

ద్యారా వచ్చినవలుకుబడ్, 

కకయెలికెల6 (ళ్ళ 

జిమ్ము చు జిమ్మిన.”” 

కొత మింటు గాం 
ar 

కళా. 8,278, 

బన ఎక్కించు 

కరి యెక్కి_౦చు. 

“వాడికి నామోద విస యొక్కించి 
పంపించాడు, కానీ “నేనే వా జే మను 

కాంేెకు ఏమని కొటాటకు దిగ లేదు.” 

వా, 
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వస దప్పు ' విస్సాటి 

విగ నోలువోవు, శుచ్చగాణు. 

“కరి...వింటటి పటునకు బిస దప్పి కరతి “పైదతలారి బిస్సాటి కలికి,” 

రివ్వున జిటిందికి గిరి? a 

వర. రా. యు, ఫు, 405, పం కి. 22, eee కాశీ, 2.88. 

ఇ గ్ యి 
విసవిన వాలు 

కదలు 
"తాళ ళు చెవి, 

46 

“కిన కున వాలు కీలుజడ.? వీగంబుచేయిచే బీగముల్ చెజుచి.? | 
సారం, 1.88. ద్వి. పరమ, 4.819. భా. 

విసిసిరు |వీగముచేయి రొండి జెక్కి 

వేడిసిళ్లు, కొను 

“ఎళనీరు బిసిసీరు లెందు హేనాళంబు, | ఇంటిలో ధనాధివత్యము 

సీయదచలయు6 బె తపార మిచటల ళ్ 

య ౧ FP వహిొాం చను, 
(ప్రబంధ, వ్, 

దారమున చికి చి 

బిసివిసి మాటలు 
తారా. నై 

"తాళముచెవ్రలను మామూ 

జిలిబిలి పలుకులు, (పియ క్త 

భాహణములు. 
లుగా (స్ర్రైలు రొండిని చెక్కు_ 

“మణియం నెన్నియొ బవిసిబిని మాట కొనుట అలవాటు, ఇంటి 

అమరం, (వియము ెప్పియు. నదరి యాజమాన్యమునకు అది 

నొకకొంత మె త్తంఎడంగ6ం జేసి శే చవిెకీ యిచ్చేశాను” అని 
ఐ చియు హి తాన్కువృ త్రి డలిపియు | చిహ్నము, “కశీగాలు కోడలి 

| 

లంటి తిగిచ్చ నా చెలువం గదల.4? | 
వణ 

| అత్త అనడం వమూవవూలు, 
ప్రభా. 5.27, 

శ దీనికీ దూపాంతరం; 

తహ కోపు 
5 | “ముల జిక్కి కొను తలుపు, చిలుకు 

మట్టు వదలు, ముదించి వీళముచేయి రొండిం. జెక్కి_ 

శ, రం | కొను. (గొ తేవలప్రునం జామి "శీలి? 

బిస్పట్లు పెట్టు 
శంక, రి.రి4ర్. 

బిస్సు మని ధ్వని కలుగునట్లు వీగముుద 

వినరు, కప్ప తాళము, 

కకకలంబు అల్లాడ సపమారుతములు, ““పరంగాడుర సుకొటడులు భషదముగా 

చెట్టుగా బెస్పట్లా వెటునాండు.” నొగి వీగము[ దలుక్ , గరిమ నొనర్చి" 
లు 

పా, వరాహా, 1.లి. పొ, హంస, 1.119. 
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బీగము(దలు అయినపిదప 

వ్గాలు వేసినపిదవ జనుట. 

6వీగము[ద్రలు నెనపిదపను నిదురించు, 

ననిరుదు€ గాన మం చతివ లనిరి. 

స ఊహా. 8,128. 

వీగము లేనిపెజు 

రతుకము లేనిది. 

ఇచ్చు వచ్చునట్లు అనుభప్ంవ 

క్ అయినది, 

“బో గళం గొలమౌాలట్ల నే.. 

బూడ్చినపెళక్షై యె యిటు చెడ టి 
ఉం రా 

పాలీ, 

వీజాంకురన్యాయము 

ఒకాని నెక న్యాయము. 

5 
Mo 

బీజాక్షరాలు 

మం (తాదులలో (హోం (హీం 

4.24. 

లాంటి వీజాశతు రాలు కొన్ని 

ఉంటాయి, అవి అనంత మైన 

క్తి 
మంత ఖాన్రుజ్ఞు ల విశ్వానం, 

కా భీ జాను నారఠరిక మోద 

కాళికాదేవి వీజాత రాలు 

(వెసిం దట, వెంట నే వ్యావ 

లాదండకం చెప్పాడు. 

వీజావాపనము చేయు 

వి తనాలు చలు, ఆరంభము, 
ల లా 

“ఈ ఊళ్లో నాటక ”ంఘానికి వ్జా 

వాపనం వేసింది ఆయనే అని చాలా 

మందికి "తెలియదు. 

కలిగి ఉంటూ యని, 

54కి వీజు_వీట 

ఈరాకోఅు, 

౨ తెవులునాట్రో వయసు. దిరిశమేనిచో, 

రాజ మాలినడియో పీజాగాట్లా ఎ? 

చెన్న. 4.899. 

బీటగిల జాజు 

వగులు. 

“ఇంకి వీటగిలం బాణజనియే ఆన... 

కక. సం. 6.794 

వేటగిలు 

వీట ఫపేయు, వసులు. 

“పంకరువాభవాండంబు బీటగిల నిజా 

టప్రుటజీవనంబు లాక్క్ళు_యేటున.? 

ఫీమ, 8.21]. 

వీట తీయు 

మగులు, 

“ఈ యొెండలకు “నేల వీట తీనిందింి 

గాకు 

కీట లగు 

వులు, 

““గండుతుమ్మెదల రొద్దలు చెవుల 
ss 

నా౭ట వీట లఅగుడెందంబులతోడ.?? 

విలా. 89.10. 

పీటలు వాలు 

పగుళ్లు పాతు, 

కకకతి " -ఉజాండకర్పరము ఖీరులు 

చాఆంగ మేను వెం-ది.? 

పారి, 8.81. 

వీటలు వోవు 

ములు 
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ఒికీభ్యునుల నింగి దీంటలు వోకుండ.?? వారిధి తనదు చిచ్చజకోలలచే వీడు 

భార, ఖీమ్మ. 1.119. చేసిం? 
వడ రాం నుం, పుం 87. పం, 12. 

వీట తెగయు 
వీడువాణు 

పగులు, ఎండి 

““ఆధభరంబు వీట లెగయ -వేండి నై క (99 జ బోవు, 
| గార. వారి, ద్వి. 1972, 

నిటూర్చుగాడ్పు లు నిగిడిం ఇెదము.”? అ 
ప చివ. 4.91. వితు కుడుచు 

వీటవాజు నం. 
6కర్పకా తము అలెనమరా__టుల వేషము 

1s చిట్లు, లె seg న్ క్ట లక్క_డ నీవు చూచి బీతు కుడిచి వచ్చి 
నోరుకొల6దుల్ పచరించెచు.”” 

| 

విప 5.25. ' భా. రా. యు, 828. 
| 
| ఇ, వగలు, 'వీతు గొను 

“వడ వీటచాణి నెవ్వడవడుమో | భయవడు, 
వితో.? కమా, 5.70. | 
: | వీతు గొల్పు 

బీటలు వాలు. ; “వఐంతజనముల దీతు గొల్పుకక్క_స 

ఈక షగంతములటుం కీటూడెణా.)? మగురక్క_ సుల్ ౫ కవిరా, 2,82, 

ఏలా. మా, 1.65, | వీదకన్ను వడు 
| బీటిక లెగయు ' కనులు తేలవేయు, సీరన 
| 

వమగులు, | పణు, 

“ననసీట గుప్పలిం చెను గళావతి ' పాండు. 5.14. 
యారు, జిగిచోవి వీటిక “అగ ర్ద గరచినబూగర 

అ భాను. 2.74 |  జీదక5 దొరకిన వెన్నిధి 

“నగరికి పాలున్నూ వీడుకాంపునవ | బీద బలిసి బందికా డగు 
నాలుగుపారళ్లున్నూ ౨) దుర్భలుడు బలవంచతు మ్ 

ద.శా.4810..  ఒందిపోటుదొంగ యొనట్లు. యునట్ల 
వీడు చెయు మ_త్తనివాడు గడుసువా జె 

పాడు చేయు, నటు. 
<౧ 

| 
శీకులో ఉండు సేద్య గాడు. | తాళ్ల, సం. 11. కీ. భా. 24. 
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“కీర్ని  దివన( క్ర్షమంబున కద బలిని, కకూంఎ బాతీయు వీక వోకు? 

బందికాల జనల బారువులు (బదుకు కా, మూ, 2.61. 

గనుెని శ? మను. తి,121, ౨, (మాటు కీరు బో వు - 

వీద బొంగరములు వ్వర్హ మగు. 
చిన్న జూంగరములు, ఉనా మాట దీరమజోయింది,”? వా, 

పల. పు. 40. బీరు పోవు 

బిదవాక్యములు వ్యడ్ధ ముగు 

దీన వాక్యములు. “భానుటింజము గని భీతి వీతుపోవు.”” 

“వీ దబాక్యమ్ములు పెదవులపెకిం. కనిక, 41,71, 
చే రాదు? పల, పు, 40. దిరండ 

వీదసాదలు ఓ అండ 

జంట వదం, “మావు వీరెండ ఇ కాని విరసింప.ి? 
కస్, శం! తం 

ఈళపాంజఅంల కటీదసాదులను బజందుగులం 

బనియించె నింతయుకా,’? కీఠిజడలుం 

ఆచ్చరా. బాలం, చెద్దజడల ము_త్తము, 

వీరకాయ చిక్కు- ' శకీలికలుం గళాసములును వీఅజజడలు 
చాల చాలుచు కు టొకో ల” 

అతి -చిె జల, లు 
ys క్ట కళా, ఏ. 72, 

ఈశా న్ “పెట్టినదైవ మిఅిుంగు విరకాయలోని వీజనర [ 

చిక్కు ,దిటకూళ (పాణుల మె తిరుగుత , 
క్ స్ అద నరము, 

భారాల తాళ్ల, సం. 9.24. స 

Pn “ఊఊ సర జెలి చందమున నొకట 
గాడు గా న 

వీలఇలన రాలు చేరరా.) 

పరాకమశాలి, మను. శీ.7గి. 

“కతరము వాండి్ చేని వడ తాపన ' వీఅపువ్వుల బోని టంకములు 
నాకడు వీరాగాండు గాల బాణ డెదు.? 

పట. “గారాల. కల 
an రంగుషి, 

బంగారువూజలను వీ భువ తుడిచి కువ్చ చేయు, న. సహ. 
ద షన వ్ 

(కశ,.ర. చి, నిం. వ 
తం తలో “తో ళో ప వీరు పోకుండు ie క hs ' వాని కని ఆఫపువ్వులం బోనిటంక, 

భ్యవపన కుంను, భిరుత్వము ' సాలబాటులు నించి...” 

చెంద కుండకు, ఆయు, 2,655, 

వస 



వఖజు....బుకా ట్రా 

వీయువడు _బుగులుకొను 

1. గింగురు మను, అధిక ముగు, 

“ఈ రీతిం బులుంగు పిలువని పేరంట “వలపు బుగులుకొనంగ౯ ౨? 

చు తెంచి చెవులు కీ అం వ డకా అ వ పాండు. 4.64. 

వ్కేసారక చెప్పు.” nem పుచ్చు 

వేం, పంచ. 1.692. | బయలు వఅతు-చు, 

2. వ్యర్ధ మగు, | “ఒజ్ఞలు గానీ. బజిచి. రటంచు, 

తలంపులు సిక్కి ఖీటుంవడి తాలర్ములు బుగులు పు త్తుకొ మోరు పురిలోోన 

పల గిలంగ లి” ననుచు,” నవ. 8.151 ఫా. 1 పం. 

ని వారి, &. 8.8. బుగులు Se) 

స వ బజబయలువడు, 

చిక్కు_వడు, 

“బా గనపాపటడు వీలు వాజె. 

గా, వారి. (పథం పం కి, 1602. 

వీువోవు 

సత్వహీన ముగు, 

“కీలువోయి ర శ్యంబు లు మొణు 

ముగ ము వడిన.” 

భార, భీష్మ. 8.25” 

వీజెండ 

వీక్షు మెన యుండ. 
౯ (o 

“కీణండ చేయెండ "పెండ్లి యాడ్) 

పాండు, 2.152, 

బుంగనామము 

నడుమ ఎడము లేక తీర్చిన 
తిరిముణి. 

శర, 

బుకా్య_వాడు 

నగందవొడ మొద లె ని 

అలు 

బుగ్గలు పిండు, 

బుగ్గలను బాధ కలుగునటు 
గా యం 

నలుపు. 

5 ముఖ్యంగా చిన్నపిల్ల లనూ, 

త లలనా రికీంచుటలో 

ేయువసి. 

శక్ర క్ర క షే నుండ బుగ్గలు నులిమి 

తిట్ట? పహూంసన, 8.141. 

““నిజశిక్నులో బుది నిలక వి స్వరములు, 
పలికిన బుగ్గలు నమో నులిమి,” 

కళా, 4.42, 

బుగ్గి గలుపు 

వ్యర్హ ము చేయు. 
యి 

“కె దువుల్ విండ్లును గ త్తళంబులుం 

దీర్చి, బూరలు దుడుములు బుగ్గి 6 

గలిపి”? ఆచ్చ, రా, సుం, 

బుచ్చిగాడు 

చిన్న వాడు. 

(ఈ, ర 
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బుచ్చి జ్ ౨9. 
మింట వేయు 

చిన్న బోవు. సిద్ధము చేయు. 

శర క: యుద ము "లెల్ల నోవిందున 

ముబజిబు£ణ రేకులు కిచ్చితిమి, వకుల స్వర్గము, తోవ రం 

క ఆట టి. తాళ్ల. సం. 6.145. 
మి రారు, 

య 

కగుంజబుజ రేకుల నాడను.? బుజాలు తడిమి చూచుకొను 

రాధా. 4.124. మాటవరనకు ఎవరో వదో 

బుజము బుజము కలుపు అనగా అది తననుగూర్చి 

కలిసి వని చేయు. అన్న శ్లే భావిం చేవారి యెడ 

ఉవయోాగంచేవలుకుబడి. 
“ఎన్ని గతుల జూఏనర దమ రా 

వెన్ను నితో బుజము బుజము గలుపు 

టయ్ మేలు.’ 

భర్మజ, 78.15. 

బుజ యిడు 

ప 

వడి నా (వాసి వ శ శతా: నలో 

వద వలి “వేయవలసిన డాని 

చచయముుటరా గుం డముగా సున్న 
లు 

చుటుటు అలవాటు. అందుమె 
ఊం, Q— 

వచ్చినవలుకుబడి. 

““వనజభ వుం డవయవమ్ముులు, తనరార 

సృజించి సావధానమలతికా గన్లాని కొ 

నొక్క_ కు దబ్బజ్య యని బుజ యిడు 

పగిది నాఖ యంగన కలరుక్ ఏ) 

చం(దభానుచరి(త్రము, 

చూ, బుజలు వచు, 

బుజలు వైచు 

వరిత్య్వజించు. 
౭ 

“విళ్వంభ రాభోగవివిధయా ర్వ్యంతర, 

సూరి తాను భావంబు బుజలు వె చీ? 

పాండు. 2.111. 

చూ. బుజ యుడు, 

66 లాక్ ంసంగతి అంజు బుజూలు తడిమి 

చూచుకొంటా వేమిరా జ? బా 

యా, గుమ్మిడికాయలదొంగ, 

బుజ్జగించు 

ఈ జ గొంచు విడుచు అయే 

అర్ధంలో ఇక్క-డ [వయుక్తం, 

ఒక జ్రేశుమన నయ బుజ్జగిం చితివా, 

యజ్ఞదాసయ గారి నాగడిం-బేతివా. 33 

పండితా. ద్వితి, మహా. పుటు, 214, 

2౨, లాలన సేయు, 

కొడుకు నామె బుజగిసున్నది** వా, 
జ ౨ 

బుజవము లెన్ను 
జ 
అజతుమూటలు చెప్పూ, 

G 
వటు. 

తు 
“బుజవము - బుజ్జగింపు వూ 

జ జె 

తవ్వ 

కులు” అని వ, ద. రూ బుజ్ఞ 

గము, కానీ ఇక్కడ “బుజ్ఞ 

వము లెన్న నటికి” అని 

ఆంది కావున అ డ్త కులు 

జుబ్రు, తేవ్వూలు వటు కావ 
లు ర 

చచ్చును, 
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లు 

జవుడుపడంగ నల్లడలం జీరుచు న బుడిబుడి కన్నీరు 
న్నాక  జెద్ది జేసీ మ్య రవి యవి 

నంనుకదరామయు,. 
యంచు బుజవము లెన్న ౫ “వల”? ధ్ ఫ్రా 

ల కమా, 6.19. “ము త్రియం౦ంపుముంగఅ రంగును 
ప భరికలుకొను బుడిబుడికన్నీ టం (బతి 

సై స చన షే ఫలించి...?? మను, తీ.2ది, 
"ఐక... చేయక వోవు. 
ను వ్రు బుడిబుడినడలు 

వ వy “దో అజబుతులో 
వన్క్ న లా షన గలగల నద నులటులు, 
sgn యు, 
న్డ్ ధ్యన్యనుకరణము. 

“కన్ను లబెర చా వచ్చిన వాతల తె | శ 
కంగా 

ాజింగి బుట దాఖలు జేయుంకు...? అప్పడంతి బుడిబుడినడల నగర 

వ గుంటూ. వూ. పు, రి. ' రకు కాధిషేపదకుం బగుసావాసంబు 

' సహాోయంబుగా,?? కుక, 8.802. 
బుటటో బెట్టు 

మానము చేయు, వలలో | బుడిబుడియేడ్పులు 

-తనుకొను. దొంగ 'యేడ్చులు. 

ఎన్నిట జూణ వెతి విపు డెవ్వని “అంత బుడిబుడి యేడ్పుతో నడలు 

చెనను బుట్లం చెట్ల వే.” డాని, బుజ్జగించి సువేవుల డప్పడె,.? 

(శ్రవణా. 2.87, కుక. 2.212. 
బుట్టలో వేనుకొను బుద్ద. 8.151, 

తన వశము చేనుకొను. _బుడిబుళ్లు పోవు 

ఆవశము చేసుకొనుట అన్యా నగసనలు వోవు, రహాన్య 

యము అనునవ్వుజే దీనిని ములు చెప్వూకొను. 

ఉవయోగిసారు, తొ టువడు అని నూ, సి, 

పాములను పాటలతో వట్లు “నరో ల్బొడిబుళ్ళు వోవం? 
వ బస, 5.180. 

క జుల్ స. ఈళర్చడిబుళు వోవుచు భూనురు "లెల 6, 

వచ్చినవలుకుబడి, బుడమిశుకొలువుకుం బోయి) మ, 

శవాడు నాలుగు మంచిమాటలు చెప్పి బన. 7.180. 

ఆ పిల్లను ఎప్పుడు బుట్టలో చేశాడో ' బుడుతకాపీలు 
య్చమో ! వాణి తప్ప మురొకణి "మెలి 

శ ళల rn ఒక ్రకమున వున్కుము, 
వేసుకో నని కూర్వ్పుంది. వా, మ... — 

“యుడుత కాదవీలు  మపాముదులు నిరా 

బుడకోడి వీలు నరి సయ రానివాంసావళులు 

సిరుకోడె, 1 లాకీలు...?? హాం "సు ర్, 556, 
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బుడ్డగంతులు వేయు 

పిల్లీ గంతులు వేయ, 

కాత. 820, 

బుధవకాశోదయ మగు 
చీకటి గాను. 

బుధు జెక్కు. వగా (వకాశ సే 
అబ కో 

లోకం అల్ల కల్లోల మై దీక్షల 

గు "కను వచ్చిన 
మా 

పలుకు బడి, 

“ఆంతే నంతేకప్రురంబున కరిగి తేని 

నీచు కొలువు బుభ(వకాశోదయంబు, 

మమ్ము నున్నా రె యనువా టు మాత 

కన, నెడ గలడా నీకు మాకొలు విపుడె 

గాక? కళా, 7,19. 

బుద్ది తాదు 

"కి కాదు, 

‘ అ “వాని నిర్హింప క ధ్వవకృత్య్వ మున కకం, 

ఖాన 6 దల6-చుటు న గా 

చందు,” ద్విప. జగ. 202. 

బుద్ది కొలుపు 

మనసు వచ్చు-ఇష్ట యగు, 

“త్క,న్మణిభూ పాదులు పుచ్చుకోం గొలుప 
దమ్మా ! అరదం? కా. మొ. 4ఉలిరి. 

బుది చెప by 
మంతయు చెప్పూ. 

“ఎన్నండు ని మాను వాం రీలకాంల 

తోడ నింక -నెదిరింపకమో “యని బుణ్భొ 
కళా, 8.91 

కారీ, 4. 215. 

చెప్పి...) 

బుద్ది నాటు 

ఆవగ౫ త ముగు, మనను 

యగు, 

549 స MRE 2 

2ంబె 

pr pe 

క్ య 

కనిక? 

వాం రకం. ig PAPE 

నారు 

“ఇప్పటి దాయక 

పాలకు," 

“నప్రడం నధికంబుకు 

కళా, 7.205. 

డి లయ 
మయమునసము 

“కచంకు బుద 

క ముగు, 

తుము నాకుక్ ౨ 

న ఫ్మ్మ. త, ౦5. 

న్ా వొ Pal అక్ తో 

బుద్ది ప్రరువు మయు 
చతొ చావు 

జ్ హత వల కారు, బుడ్ a య 
| + 
ముం, 

“పోవుట కలిగినం బత 1! నికా నోలు, 

మాోవ్హుదు సే ౪ ప కురు పెటు మేెసె,? 
అ 

గా, హరి. డెత్, పం క. 1866. 

బుద మూళి [వవ రెం-చు, 
టా penne 

వబ బెల చె నీ బుద “పెడతల “పటి. 
ఇ 3 <3 

వర. రా. సుం;« ప్ప, రల. పం కి 2, 

బుద్ధి యాను 

రను ము. 

త్ర పుం కంల గెంపుల నందిదండలు 

చెలి ంతు, హూనము న్ బున ఎమూ్యూన 

జని. 33 క త, 

బుది వదలు 
oe 

యల చు, 

“చని రవ్వల సమ్మునులును, వన బరు? 

' డును వారి బుడి వదలక మడిలో నను 
య 
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దినము కందమూలా కన మునరించు బ్రుదదహ్హహాము 

చును నితరసంగరహితుం డె, 
వాల్మీకి. 2 115. సీరుపాము. 

బుది విను బు|ర గోక్కుంటూ 

“హితవు విను. వవసీ తోచక, 

“ప్ పూనిక సకలము చెప్పి న,వినా మాటా, 62, 

దృతి నతని బుద్ది విని చన వలయుకా.?” బు(రముకుు.. 

Cs విద రంధము కలముక్కు-.. 
“ఆలాగే ఆన తిచ్చిన బుద్ది విని నడచు లు 

కానే మయ్యా [1 ' హేమా, ఫు, 14, బు్యుర రామకీర్తన పాడించు 

ది సేయు తన్ను, 
తలచు. జక తెట్టు, 

““మాత్శ న పురమున దై ఊఉ నషపడుటు, ణం 

సేయకు ౨” భః ఆళ్య, ls 116* 

బుదుల (పోగు 
తి. 

అతి "ఇెలివి కలవాడు, 

“వానునరూాకు మె వచ్చి యబ్బ లిని, 

భూమి వీండినయట్రే SD మ 

ద్విప, జగ, + 208. 

బుద్ధులు దెల్చు 

ఉవేవించు, 

“దండ  నొకవేళ నీతిసం ధానలీల, 

బుదు అన్నియు. చలు నష్పూడమి , 

చేల్చు.?” శుక. 1.178. 

బురదకమ్మి 

కడవకింది కమ్మి. 

(శరం. 
బురదకొయ్య 

చూ బుర దకమ్మి. (చి. ని 

బురదగోతను బడ్డ పోట్లావు 

ప్రతుకున బడ్డ బలవంతునివట్ల 

ఉవయోగించే వలుకోబడి. 

కుకు, 90. | 

కొత్త, 199. 

 బు(ర వేడి అక్గంఆచు 

ఆలోచనకు కారణ మగు, 

మాటా, ఏ4, 

బుజటకొమ్ము 

గటుము, 
వ్, 

కాము. 5.110. 

బుజ్బమీసాలు 

లావాటి మోసాలు, 

కర్రు బుజ్బమో సాల ఆసామిోాని చూ నేనే 

నాకు భయం, 95 

బువ్వకుడుపు 

అన్న(పాశనము, 

న. 

బువ్వముబంతి 

"వందలో బంధువు లందరూ 

కలికి కూర్య్సుండి విందు ఆర 

గినారు, డానినే బువ్వము 

బంతి అంటారు , 

వంతు గలయంగ బువ్వంపు బంతి 
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నిందు, పెట్టి రలమిం జకోరంపుంబేక ల్రుపి తోను 

ఫి? పారి, 2.45. ల 
స | వెళ పకల మస, చెడు. 

క బు ఆం. కే. 9. 

“సుధారసంబుం దమి బువ్వము వెట్టుచు అ ష్ష్ 

నుండ గాం?” వివ. 1.48. జు i జొన్న. 
చూ. బువ్వముబంతి. ఆం. భా. 2,284. 

అ 
సు బల, 

పాము బుస్సు మని ధ్వని ఆనవ్యాముతో, భయముతో 

చేయు. చయ్యమువ లె చూచు. 

“ఇక లూర్చున్ బుస కొట్లుచాన్ను గల “మా యింటియతని, కాస పుట్రింప 

రాజీ చాతుండున్ ౨) వివ. ల్ల]. మెలంగుదు నట్టు లయ్యు, బూచివలె. 

నూ క్రో జూచు నను హాని జొడి-చి (తోయ, 59 

బుస్మక్ వులు ll, 
ఒక రక మన తుపాకులు. ses Ue 

“బుస క్రోవులును గసాబులు తుపాకు ' అ 

కులుంను?? 
పాత బడిన, 

ఆ, ముక, 98.117” భా. 15 పం. నవిరననగా ఆనుమాట. 

బుసపుర్వు ““షంకా ఆజూజాు గలా 

ముర; పట్టుకొని పాకులాడడం సబబు 

జరి కాదు. స్ కాన. 

బున బున re 
బూ క 

సళ్లు పొంగుటలోని ధ్వన్యను ' చి 
కరణము అందులో నే ఉన్నా తత్పం 

శరం! వర్క-ము లేనివట్ల ఉవయో 
త ఈ గించేవలుకుబడి, 

మానస, శ. 19. 
బున కొటు, క్ 

చ్చ 

“పున్నా గంబుల వలగొని, పున్నాగము బూడిదగుమ్మడి 

పిలువ ఫణులు బుసబుస లాడక్*) జకజాతి గుమ్మడి. 
క్క. శకుం. 1.69. 

ఆస 
వెండ్లి గుమ్మడి. 

బం. ష్ 
| wa 5 బూడిద గొట్టు 
కకునసువున బున వెట్లును చ్కక్కు_న.. 

క జ ఇ 

మణువలరాబెసి౫ య ాంగుచు | జూడద ఘ్రూసుకొొన్న వాడు, 

మజియుక, నీలా. 248. | జంగ మనుళివభ కుని విభూతి 



జూాడి.. బూాడి 552 జూాడి బూతు 

ఛారణ నానరాగా తీసుకొని బూడిదలో వేల్మి 

నిరసిస్తూ అనుటలో ఉవ 

క, 

బసు, 6.164. 

బూూడిదపండు 

విభూది వండు. 

కాడను పీదకన్నూ వడి బూడిద 

పండును బోతె బూ౭య6కు పా, అెడు నొక 

దుప్పికిం గవియ.?” 

పాండు, 5.14. 

బూడిదపన్ను 

కృ నములో కీనుగులను 

కాల్చుటకై_ కు సుంకము. 

(శర 

బూడిద బుస్పన్న 

మన్ను స్రూనుకొని hme 

వ్యర్గము, నిప్పు) యోజనము, 
చూ. బూడిదలో వకనోవముము, 

-వీంక జీత, రన్, 

బూడిదలో హోమ మగు 
వ్యర్ధ యగు, | 

పదీ ర సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాక, 

న oe హోమ చె పోయొలి 

-గాలములి తాళ్ల, సం, న్,తరె, 

బూడ్డ గలుపు 

వ్యర్థము వేయు, 
లథి 

నింహో, 1.288, 

బూత పిల్లి మచ్చిక 
౧౧ 

నయ రానిది, 

“మహిని బూత పిల్లి మ-చ్చికయును 

బోలా రాచమాొట నమ్ము "రాక 

యుండు.) భలా, 4, 

_బూతాల పొంగలి 
భూత బలి. 

“యూ తాల పొంగటికే పొాడమిశపంట 

| లెల్లా, కోత "వేత చూచుకొని కోయ 

, క్రాంటారు,?? 

వాడు, విభూతి పూసుకొన్న , 
వాదు, 

66చేడెలు పిన్న కాలమున జన్నెలు 
వన్నెలు తేక యంతయున్ , బూడిద 

బున్స నాకృతిని బెందియు  నంతట 

నిడు వచ్చుచో.?)” 

(శవ, 8.76. 

“మూడవ బుసృన్న “"లెవదొ,”) 

గుంటూ, వూ పు. కప. 

బూడిదబొ టగు 

త సా 3 SEINE య ముగు బుద్ది 

యగు, 

చెజుగి వోవునది యగు, 

పెంపు, 

కీ ర్రి3? 
జాతే 

బూడబా 
ద 

ట్రయ్య నే భూరి 

మారు. 6, lal గ 

తాళ్ల, "సం: 175. 

బూతుల వంచాంగం విప్పు 

బూతువూటలకు దెగు, 

“వాడికి కోకు వస్తే 

బూతుల పంవాంగం విప్పు తాడు, 39 

కాస్త ఇక 

ChE 

బూతులు “పెటు 
కచ కంబు పని వేయ దడి నన క - \(s సె గ గ క , 

బూతులు “పెటి పంవపీంచాను,”? 
లు 

వ్రతా, 
అం 

కనా ఉక్క. డికి వచ్చేసరికి నాలుకు 

CE 



బూది చజచు 

బూడిద వట్టు, 
కి 

“రనలం బేరెసంగుపవనుములు నమేరు 

రజోదృష్టి బూది చజణవలి 

ఆము, 4.145. 

బూదిలో హోమము 
వ్యర్హము, 

య 
66 అేప, పుణ్యములు, బూదిలో పవోమ 

చు పొలియుటలి) 

వర. రా, చా. ఫు ఏ1. పం కి ౪39. 

బూమాట 

వళ నికర మయినమాాటు, 

“ఏ బజటూమాటలు వచ్చునో యనుచు 

ము న్న్న నన్ని యుకా జెప్పి తి౯-.?? 

సుతా, 119. 

బూమియ లాడు 

అ రాడు, వంచనమనూటు 

రాదు, 

“ఇన్ని బూమియ లాడం బని లేదు 

పాజుందవు బో మే లయొొ .?? 

కుమా. 8 189. 

బూమె సేయు 

మెూూానుగిం-ను, 

““వఅలవణను న నింత బూమె చేయు, 

లం 5.104. 

బూమేటుల బెట్టు. 

కవ పెటు, 
ఠా వ 

“దిక్కు కా భూమి ఆెరల్ దివం, 

నందు 

నతనికా బూమేటులం బెట్టి యాఆంలిని 

రాజ్యంబును జుమీ నొంచాదను జూలిం 

శ గావిం చెదకా ఎలి? 

బును సర్వ ంబు నలం ంన 

ఒరార.__.బరాదు 

ra Tamm. wre... pre. పత వనందకు 

బూరగాలు 

ఏపనుగసుకాలు, 

“బూర కాకులు సీచ 6బోయిన చేతులు6€, 

గోలమూపఫులు గుది గొన్న తొడలు.?? 
ఉం. హారి, 2.122, 

బూర గొమ్ము 

కొ'మ్ముబూత, 

“ఆద్భుత, స్వారత రార ఠం బిరుదు 

నంకులు6ల చారలు బూరగొముులుంకజొ ల” 

కళా, 89.118. 

భార టక్ ము 

చిమ్మున గ్రోవి, 

“6, పోడతన౦బునం దగిన బూఆఅటు 

కొమ్ములు గాయ” జలు పో, శాడిరి,* 

కవిక.,. 2.117. 

జబూదటిలు 

డబ్బు. 

ఆజం దండభాండంబు బూరటిల.?ి 

కవిక, 2.148. 

బూరుగు గదియు కీరమువలె 

వనికి రానివసికి దెగువానివట్లు 

ఉవ ఊరాగిం చేవలుకుబడి, 

బూరుగువండు సొంపు 

మెకి అంద౦గా కసివినూ 
ae 

పనికి రాని వానివట్లు 6వ 

యోగిన్తారం, 

బూరుసువండు ఆందంగా 

ఉంటుండి గాసి వగిలి తే 
దరాదె తవ్చ తిన ఉ "నికి ఏమో 

ఇవే 

GMD 

et, ఇ గి x 

క "ఈశ. 7, 
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ననన 

బెంగ గొను 

వ్యధ నొందు. 

“వంతల గలంగి బెంగ గొని వాలెము 

తాలిమి దూలిలి 

రసిక, 514. 

బెంగ పెట్టుకొను 

వ్యధ నొందు, 

“ఆ పిల తల్ల్పికె బెంగ పెట్టుకొని 

ఆన్న ౦ మెతుకు ముటడం లేదులి 
వ్ 

CM 

బెంగ లిడు 

-శీకలు వేయు, 

కిం లిడంగ గంటి యిట సెంటిని 

గానక? 

సారంగ. 24, 

బెం డగు 

చెను. 

“నాపేరు విన్నను డేవాసురవీర సె న్య 

ముల క న౯- 

డగుక.”? 

గర్వ ముల్ "బెం 

భార, ఆఅళ్వ, 4,99. 

చెండపూవులగతి రాశి పోయు 

దండిగా ధనము (కుమ్మ 
దించు, 

ఈఈ మయూాలధథధనంబు, కసీ చెండవూవుల 

నతి రాశి వోనీ, పొ'ససగు...”” 

గార. వారి. ద్య. 887.889. 

బెండాబెడ గగు 

నిన్చత మగు. 

“కభం-చదబంగాళ మె చెలాచెద ర గజి ' 
(= as) చా బెండుబొమ్మ 

రుజ్ 

కా ? 

తై 

య బెండాబెడ "7 కకాసిక 

(పబంభథ శ 788. 

1 

4 

శే 

i 

| 

న ానదనాలనా నానా మాలను. మానాల. ననాాజలజంతాదారాాాలు.. సానా. నా సలా 

బెండుకొను 

దట్రంపు వలపులతమి చెండుకొని 

సార, సారకు గుండియ జు ల నంగ) 

నీలా. 2.838. 

బెండు చేయు 

నిస్పారము జేయు, 

కమం డెడు భుటు కాలదండంబు 

వేతులం, బిసికి వేండిమి యార్చి 

చేసి,” 

బెండు పడు 

1. తేలు. 

బెండు నామా నంముగా 

కీళ్ళలో తేలును గనుక 
"బండువడు అని (వ యాగం, 

సిస్పార మగు, "లేలిక యగు 

అనే అర్థాలలో కూడా ఇది 

(వయు_క్త్రము. అవి కూడా 

"బెండుమూద వచ్చినవే, 

“ఆలుండతర ఛారాపరంపరలళలాం 

డొెొండ మెండుకొని వసుంధ రామండ 

అంబు బెండుపడం గురియుచుండ.?? 

శుక, 1.277. 

“త్య సేన ఫీతిం బట చం గొంత బెండు 

వడి యుండాం గొంత ధూ మాతం 

చెనుక కొదిగ.?? భార, ఆర, 7. 

2 శ_క్రిహీంన మగు, నిస్పార 

యగు, 

బెండు 

హూరి. నూ. 4.15ర్. 

కీమ. 4.107. 

కానీ, 5.269. 

జెండుతో  చేసినబూవు శ 



"బగ. బెటు 
లు 

/చెందుబొమ్ముగతి నుండె న్నందిటం | 

ఆము. 5.6తి. | 

| 

కిటికిభాడు, 

“జెండుమానినులకు ఫభీహణంబులు...?? 
భార. కర్ణ, 2.46, 

బెండులు మునిగి గుండులు ' 

తేలు 
ఏ దయినా సివరీతము సంభ 

వించినవ్వడు ఉవయోగించే | 

"బెండు తేలడం, గుండు మున | 
cn ag) 

గడం నహాజం, టల తా 

ముగా జరుగుట విడ్డూరమే | 
| 

కడా |! 

““మనుజాంగనలం బట్టట, దనుజుల 

కుం జెలుం -గాక దనుజూంగనలకా, ' 
cn 

మనుజులు పటుటకును దొర,కొనిళే | 
చ 

చజెండదులు మునింగి గుండులు దేెఆకా 4”? 

ఆ. వారి, 5.215. 
| 

బెండు వజుచు 
| 

తేలిక వజుచు, 

“చండపఖరి మాజి కొండలోయల ' 

దూణిి, గండకంబులం జేరి చెండు 

వటుంచు,”? శకలం. (కృష్ణ 8.89. 

బెకబెక లాడు | 

జెకజబెక మని కూయు. 
(శ. ర). 

“కప్పలు బెక బెక లాడునులి 

వాపోవు, 

(శ ర, (టౌన్ ౨ | 

“కరి రు సన్లై 

' బెగడు గుడుచు 
ఇభ యవహవణు. 

“కడు బెగడు గుడిచె భువనమ్ము లుడు 

' గక జలనిధులు గలం, 

భా స్కు_. ణల 666, 

బెగడుపడు 

ఇభశయషపడు. 

సెన్య ముల్, బెగడుపడుకా 

మదించి యతిఫీమ'సముదతి నింక -నెమె 

యికా.? be ee క, 227, 
బెజ్జము గలయు 

సంకర ముగు. 

Meas చేదణళా సృ బులు మణ-బిరి, 

'సకలవర్త ములు చెజ్జరబు గలెసెలిి 

వరాహా, 7 81, 

బెజ్జములు పుచ్చు 

రం(భములు జేయు, 

చటి అలవాటు బెజ్జము 

వేయు, 

కాకీ, 5.105, 

'బెట్టగొను 

మానడు. 

“సాంగిలి (మొక్కు. బెట్టనొను సాంగిలి 

(మొక్కును నవ్వు నూర కేం? 

(శీరం. 8.140. 

జెటు(కోవి 
ఎ 

ఒక రకమన వేటసాధనము, 

““వలలును చెట్టు (కోవులుC బెద్ద యురు 

లున్కు చరలును బోనులు దీమములును , 39 

వారిళ్ళ్చు, ౨.6. 

బెట్టుసరి 

లేచ్చి పెట్టుకొన్న సిక్కు, 



స్ 556 హద... కుడి 

శీటి చెట్టు సరివై ఖరి బా తిల బజెదరుపోతు 

బెల్లం న కి తు 

ee కటి రి నగుడ్త లాంటిది, 

““తొలా ల అ ంబు వండిన దీ 
చ = లం 

చా య్యానియయుక దఅం-చచుజనులకొె టి 

దప... పాణి. 6.94. 

బెడగారు 

(వకాశ్ంచు. 

పాండు, 5.184. 

బెడగువడు 

ఆందగించయు, 

ఈ6యటదతిపండుల వడువు గలమడమల ' 

జెడ రణనపడి.?? ఆము, 6.95, 

బెడ గొందు 

శా భిల్లు. 

“రాణ గొందు చెచ్చోట గడవు 

యింతయు లేక, సామి కంభ్రవసు'సంచ 

యంబులి” “కాకీ, 2,25. 

బెదరుగుండె పిక్కచెదురు 

భయస్థుడు, 

పంతు. రుదు నదలిం చుక 

కాని, బెదరుగుం డయు చక్క చెదురు 

లేదు.’ 

బెదరుగొడ్డు 

వింతికి వాడు, 

“క్ు వటి చెదురుగొడు _ విణి పంవి 
౬ Gs బ్ 

లాభం లేదు.” 

బెదరు తీర్చు 

ధైర్యము కొలుపు, 

46 కుథిత మిథో రాగ కథల మంత నముల, 

హృదయంబులోపలి చెదరు దీర్చి.” 

కామె. 

కళా. 7.155, 

జెదరు ప 

భ్యవడు., 

కణటెదడరుపడున ట్ ఛరదిందువదన6 

జూాచి,?? భాను, లె.44. 

చేంకెకు. 1.9. 

| అల్లు?" 

శతా. 118, 

జెలించి వెలాలి సేయు 
అమ, ఉత, 

ఉఆబ్బంచచి “ఇరానగిం-చూ, 

““పతిభ కి సతి నరుంభతివంజణి 

చనన చెల్లి 6 -చి వెల్లాలి 

శంక 2.502 (కింద, 

వెళుకు డేటు 

తళతళ ముని (వకాళించు. 

చక పిఅంందుపె సుంలనూలు జభుకు 

జేల,*? వీథి. 9. 

చసన సహ 
జ ఆ) 

నమయమునకో 
జె స్తవానితో 
ఎంత ఉన్నా 

వనికి రానిది, 

స్ప్రే హాము 

వ ష్ట్ర ఇవ్వ 

నివ్ మరి దాటించడు, 
రాధి, 4.179. 

జబేజుమాలు చేయించు 

దికిలి చేయించు, 

“ఎంచ భణావిసంతుం డతం 

కతుల చేజామాలు చే my 

నాలి 

చ తెడు 

యి ౦ చెనొ 

నమోర, 1 125. 

బేడిసతిరుగుళ్లు 

బక రక మైన పిల్లల ఆతు, 

“4న పిప్పిళ్లు తొక్ముళ్లు వడిన తిరు 

వాంిస, ర 155, 
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బేడిసెకదుపుభంగిని ' బేరము పొనగించు 
అధికముగా, "బేరము కుదుర్చ్వు., 

ఇచేవలగుంపువ లె, ' కజేరము పొసగించి చేసీ వెల కిప్పిం 

“మిడుత ఇమిలాగున బేడిసెకదుపు చెక్,’ వాంస, 5,860. 

భంగిని...?? వాంస, తి,29, | జేరసార మాడు 

బేతాళ పశళ్నలు "బేరము చేయు. 
అంతు చిక్కని (వశ్నలు, జేర సారములు. జం, 
యత[వశ్నలు, చిక్కు. | “*సౌరభదవ్యములు బేరసార మాడం, 
(వశ్నలు, బిలువ నంపిరి తవుతవు “పేటల మను. 

i వ్ సహాూంచసం 1112, 
న. యెడకా మున్ను బృీతాళ | 

(పళ్నలు మాని మేకా గొనుము జేతా | చేరసారములు 

ళచ్భలో_క్టీకా రునం)? .. వ్యాపారము. జం, 
ఆము, 6.65. 5 mene క 

| CN) మూ వరా ఆఅ 
బేరక త్తే 

కూడా వాడుక, 

న బంగారువంటి కోమటి, సంగీ 

తము చేత బేర సారము లుడిగాకా.?? 

చాటు వు, 

"బేరము చేయునది. 

(సరన మెబుంగుచం(దముఖి సావడి 

దంటయు బీగక తెయుడకొ ఎ) 

ము. రా. అయో, 12. 
| 66 చశ్చేవల "నె పుణి విపణి న్మ యా! వలనీన 

జేరగాడు ra 
"బీరసార ముందక యుందుకా, నీవలె 

"బేరము చేయువాడు, నీవలం దిరిగిక్క కోవెల చెలయాం(డ 

బేర మాడు నంటి కోమటి బిడ్డల్ ?? 

బహుులా, ర్ ,51. 
wae నం ఇదంతా టట్. వము 

ప్రచా 

వ్యాపారము ేయయు, 

రతుల్క బేర మాడుచుం గాంపుగుబ్బె 

వాడుకలో ఇది కొంత మారి బెల గ్ ట్టు 

౨ఎక్కు_వధర చెప్పగా తక్కువ "వరానగిం చు, 

ధరకు ఆఅతుగుటగా అలవా | “వాణి విడు మాటలతో చేలకాాకు 

కాడు) a 
టయినది, 

(కాడి జ జ “అెప జు చూ. "బేలు పోవు, య పు6గ పప్పూ స్పూడ వెలయ కత పోవు 

తలబోడు.?” శుక, 2.982. సారహీన మగు. 

“ఇక్కడ ఒక్క కు ధర. బేర మాడ, “ఫీజమా [తంబు చిక్కక బేల పోవు, 
డానికి వీలు లేదు.” వి. | నల ధరణింయు.-.?) 

“సరిగా బేర మాడి తీసుకురా? చా, (శ్రీరం. మౌ, 8,14, 



“అర్హులకు నిచ్చి క్ట ర్వి -చేహార వా! 59 

చలు... జేన 558 జేహా__ఐబె రు 
a౧ 

బేలుపడు | “ేసణాల్రితనమున (పియాన  నిచ్చక 
' మాడి,” తాళ, సం 7.250. 

వెరాసనపో cn 

సన. జేర మాడు “న ప ,మ్మాటల చేలు పడితి... 

wate 6.55. ' వ్యాపారము చేయు, 

బేలు పోవు ' “హాని ేసార మాడి పోవువారలను, 

వఎరానవడు ' బోనిక మోంద.6 గా౭ంపులు వెట్టి...) 

గే లీ 4 
దెం. పరమ. 4రి7 పొ, 

కకవాడు నాలుగు తియ Te న. = ఏ 

మాట్లాడేటప్పటికి వీడు చేలు పో | జేపోర మాడు 
యాడు.” వా, | రూ. బేవార మాడు, 

| 
| (మాటలతో) మూసనవోవు. 

“నను నీ మాటలకు చేలు పోయేబాణి 
“కాదు మ 

వాడు వాళ్ళవదినను బేలనొట్లి ఆనీ 

కాసా కాజేశాడు బొ 

బేలు వెట్టు 

మాటలతో మోనపుచ్చు. 

ఇది చేడు బేలువోవు అనే 

రీతిగా కొన్ని జలాలలో విన 
CN 

వస్తుంది. 

“6 .ద్ర నక్క యు బేలు వె స్తై నిన్నా 

ళును, ష్ భార, కాంతి, లె. 66. 

నా కూరిమిపట్టి నిటి 

తనంబున బేలు వెట్టి తౌ ee 9 

విప. 4.25, 

చూ. చేలు పోవు, 

శె, 

జేస బెలి 
డా 

నంగనాచి వంటిది, 

త కర్ర సలు...బేసబెల్లి దేవా ము తోల 

చబెరు౭గుం గాక”? 

తాళ్ల, సం, 10.61. 

బేసబెల్లితనము 

నంగనాచిత నము, 

నగరాంటి . 

కక ా న్ క్రాా న్నారు 

అ వమా పపము ద. (దవే 

బెటట పెటు 
= అం 

బయలు సటు-ను, 

“ఏడం బోయెినె కడా మేడలో 

మాంజిప్టి, పనుంబండువున  చెటలం 

చెట్టం జూల ్మ?? "కాన్, 4.108. 

బె సికొను 
(oA 

చంపు. 

కకజతంం లేకలమ్ముల జెసి కొనియె, 

జనవిళభుండు సూడ నాకకొన్ని జాగి 

అములు ఎ చందా, 2.91. 

బె సిగాడు 
= 

గారవహీానుడు. 
బూంప న బెనీ 

గారడు,.?? కంక, 2.247. 

బెసి చెడు 
sn 

బగిపి మాలు, 

అవమానపొతము లగు, 

““ఫణుల్క చెసి చెడిపోవుం దుది నీరు 
పాము అగును,’ 

జెమి. 7.82, 

కరర 
కండ్లు తిరుగు, 



బాంకు. బాంగు 559 కాండ. బూంది 

“మధ్యావ్నాందాకా తిండి లేక బౌండకొయ్య నుంచు 
పోయేసరికి కండ్లు చెరు (కమ్మాయి? 

లౌ, 

బెంకుల పుటికలు 

అబదాల .పుటలు దూప. 
థి లు 

శ 

అము, 

పుటిక లనగా గంవలు, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, తికతి, 

బెంకుల పుట్ట 

అబడాలకోరు, 

పుట్టలో చీమలో, పాములో 

వివరీతంగా ఉండడంవల్ల 

పుట్ట అనగానే కావలసినన్ని 

ముందు చెప్పినపి ఉన్న దని 

సూచన, 

“మంకులు మూయోపాయలు, బొంకుల 

పుట్ల అతిపాపపుం జగజంతల్ ,?? 
వాంస 1.687. 

చూ, ఆల రాల. 

బౌంకుల బాన 

eT పుట్ట, 

“నక్కా చిక్క లమౌారి పెక్కు కరూపి 

దూ బరదిండి బాంకులబాన మొొండిలి 

వన్న. 2.25. 

బొంగు బుజాన వేసుకొని 

బట్టా పాతా చుట్టి చంకలో 

చెట్టుకొెని అనుట వంటిది. 

కొొందఅం పల్కి_ నంత నేం)? 

గీర, 51. 

జా 
“కూాంగు బుజాన వేసికొని పా ముని 

పూర్వ పు శియోవధానము 
లలో ఒక్టటి, 

““వినవచ్చి దొంగ -గా యని యొనరం౫ 

నిట బాండకొయ్యా నుం-చిరి క నేృ,గిన 

చఎనుక.. శుక, 8.204. 

టొంతరటి 

“వద వెద కాయలు కావడి 
ఈం లు 

ఒకజాతి ఆరి, 

బెంతణతాయి 

ఒక రక మన రాయి. 

బొందితో కైలాసము 

నశరీరము క్తి, 

నేటికీ వాడుకలో “ఆం, ఆమె 

బాూంచెతో క లానం౦ 

పోతుంది తే” అంటారు, 

బూంది - ఫశదిరము. జబాంాబె 

అని వాడుక, “జూందెిలో 

(పాణ మున్నంతదడాకా ఏదో 

చేయూలి...” 

“అంజ నతృణమ కె లాసంబునకును 

= = భువ నముల్. వొగడంగ బొందుల 

తోన, కొని పోవ.?? 
పండితా. (పథ, పురా, పు. 867. 

చూ. కాయంబుతోడ.... 

కలలో కెలాస ము చేర 

ఆఅ నా ల మున వై (వయ 

త్నించు. 

ఈ 6వాం సస తాదులం దలంచి వాన్సికి 

మంగలకతి మింగ దాసాసల నజం 
ఆని లని 



బొంది న్ ప్రజ 

నాన దడ యందనిపంటికి బాందితోన | 

క్క లాసముం జేరం జూచెకుచలం బది 
యేమి భలం బటంచు నా, భూసురు6 

డీసు వంచి మునిప్పుత కం బాసి 
తొలంగి వెండియుక లి) 

పాండు. 5.230. 

టొందివేట 

కెౌజులు ముద 

వత్తుల 

ముతో ఆకువేట. 
““ముదలు గాగ బొంది వంటకు 

లయిన 

“వింపుడు నుహోయ 

sae య య ఠా 

జలం, 

యయా, 1.118. 

బొక్కా లాడు 

1. -వేధించు, 
క గతి చెడ్డ అడుగు 'తెక్కు_లి బొక్కా 

లాడు” 

గా, హరి. ద్వితీ. పం కి. 20834. 

కకం నన్ను “చేయించుకొని బెక 

లాడుతున్నాడు. వీడితో నేను పడ 
"లేను. ఎక్కడి కనా పో తాను 

బాబూా కి వా, 

శళచపెాంస్రం | అవిడ ఆ కొత కోడలిని 

పోరి బొక్క లాడుతూ౦ంది, వా, 

ఇది నావమువాచకంగా అలా 

పోరువాడు అనే ఆర తలో 

కూడా (వయు_క్తము, 

[(వయోాగము ఇందులో 

గవునింవ దగును, 

2౨, ఆతురతతో తిను, 

“త్కజ్ఞలరువా నాభ గేవారురు కాబఘు సా 

“ఆకు బాకు... లాడ)? 

స 

లూ 

-జేవు 
లా 

ఆము, 1,75, 

ర్ 60 

|| 
| i 
| 

న న ననన రాశారా. ననన సనన 

న పాపలా నాలాంాడాానాే ఆదాయాల లతల! 

న. 

షే న 

నూ 

i wa 

భనాగారము, 

' గోబాక్కు_'సపుటిండు నుగాణ ముల 

ఊనిలవులంలటి ళ్, రౌ, 8.14. 

బొక్కా పడు 

ధిధిల మగు, 

“కోటు బ్యాకి_ పడం-గా యవనో (౫ 

సె నము ఫిరంగిక్ గుప్పి రొక్కు_మ్మ 

డ్కా+?? ర 872. 

బొగ్గు కణబిచు 

గడ్డి కలను అనులటు వంటిది, 

“వారు కటకడకు నినుపడి బాస 
౬ జా త్ 

కటవక మానరు, భర్మజ. 44.1. 

టెగ్గుపడు 

నలది దగు, 
లా 

““కనకవర్టుం ఊజనఆటభాసుర వెరి, 

పాగచూరది నల “ని బాగ్గుపడియె .?? 

భీమ, 4.61. 

బొగ్గులు "సేయు 
"పాడు వేయు, 

“ధర్మ కీ ర్తలకా, బొగ్గులు నేసి జూరుళళి. 

బొంది కటా! కడు "తెచు 

క్రాంటి.,.?? భా, 9.878. 

బౌద్గుల్లో రామచిలుక 

నల్లనిది అని పహోన్యంగా అనే 

మాకు, 

““జతెకి "బతికి యూ బొగులో రావు 
రాం 

చిలుకను ఎక్కడ పట్టుకు వచ్చాను 

రొ, ఆచ్చం జీడిరంగు,.?? 

బొటన వేలికి సున్న మగు 

నంవద కలుగు, 

చల 

భౌ 



వ క. ఆల జాతు బొట్టు 

భోజనం చేసి 

చనుకొన సిటి వ చ్చి న 

దనుట. తాంబూలం వేను 

కొనునవ్వుడు తమలపాకును 
బాటన వేలితో 

పూయుటమవె యేీర్పడినది. 
“బూటన వేలికి 

ఆ*ెంఆటతాలం 

సున్న మెనం 

561 

సున్నం 

తనే బోర్తవజే రకం అను, 
సామెతవై 

బడి, 

““బాటనవేలికి సున్నం కా-గా నే బోర్త 

పడ రాదు. 

బొటన వేలికి సున్నము పూసి 

నంతనే టోర్లవడు 

యేర్పడిన వలుకు 

నాకు 

కాస్త కలగగానే తల తిరిగి 

పోవు. 

బాటన వేలికి నున్నం పూసి 

కొనుటకు ఇక్క-డ తాంబూ 

అము వేసపికొను దశకు 

వచ్చు అబ అరదం. 

సారంగ పాణిపద్దములు, 

బొట్లన గోలలు 
ఒక రకయమెన విలలఆలు, 

యాలు పడా. 

“చీకటి మెం టికిళ్లు చిమ్ముబిల్లలు చెట్లు, 

బాటునగోలలు బామ్మ రాలు.” 
(స) 

వి. పు. 1.202, 

బాటు గటు 
6 ఎ 

చెండి రాడు, 

ఇందులోని బొట్టు తాళిబొట్టు. 

“నటడదిలోన న న్నిట్లు నట్లు పలచ, 
౬ ఠా ఇ 

శొట్టుమి ట్తాడ చంటికిం బట్టభ (ద, 

2.86 

చాపాను ద న దా 

PT 

జబొలటు_ బొడు 
లు యె 

నకు మున్న 'తవముకక బాటు గటి, 
ల్ో ఈ 

చెటపటుట కొకరుండు పుకుల 
కు ఆ లు 

కుటు 
Se 

జూద.) శనం. (కృష్ణ 2.74. 

టొట్టుదారము 

మంగళ నూ తము, 

వ్ ర, 

బొ టొనర్చు 
డం 

పాడు చేయు, 

““తమ్ముల దోహా పి (గ్రమ్మి మూసిన 

ఉంటం, నయళాలఅను బొ టొనర్వు 
అ లు 

కొలత? బిల్ల. 187, 

బౌెట్ల రుముక్క-లు 

వచ్చీ రాని యిం గ్ షు 

మూటలు, 

కొత, 44, 

బెొడ్డనబావి - 

దిగుడు వాపి, నడగాని, 

(క్రీడా, ప్ర. 91, 

బొడ్డుకు మసి పూసుకు 
కూర్చును 

అబేవసిగా కూ ర్ూ సి 

యుండు, 

“మాఅమ్మే క్త్రో పోట్లాట కు బాడ్డుక 

మనీ వూసుకు కూర్చున్నది.” వా. 
కొత్త, 277. 

బొడ్తుకొంగు 

బొడ్డుద గర చెక్కుకొను 

బట్ల్టకొన, 

జబ్బు జూ తాగా బొడ్డుకొంగున 

కటుకొని వెళు,??. వా, 
ఉం cn 



బొడు... బొడు 562 బూడు..బా తి 
Gs Go Go అడ 

వొడ్డు కోయు బొడ్డులో చెయ్యి వేసి నిలవేయు 
పిల్లలు పుట్టినవ్వుడు మా. వడ నా ఇచ్చి హీరవ లె నని, 

యను తొొలగించుటకె., అంతదాకా కదల కూడ దని 

బొడ్డును కోస్తారు, సిర్బ్చంధించు. 

కళసుం సార మో హ'పాళముఠ నోసినటు “వాడు నాబాకీ యిచ్చి తీరా అని 

వళ్కెచెడు గోనీరి పవీన్నబిడనికిని ,”” బాడులో చపెయిం వేని నిల వేశాడు 
63 cB a ఛీ 

కా, మా. లి.27. స 

బొడ్డుగంట ' బొడ్డులో మాణిక్యము 
ముొులగంట. ఒక రకమైన భాగ్యవి శేషము. 

నగ, సాధు స్తుత్వవంళంబునక్ , బా,దడత్నం 

“కమలినీ నాయకండు బొడ్తుగంట  బునం ేజరిలుజననంబుం బొందినకాంి 
వయయ్మ్య్యొ.”? ॥ నజ 1.68, 

నతె. ముం 2.180. బొడ్డు వంచు 

బొడ్డుచవిక నడుము వంచు, ఓపిక కలిగి 
చుట్టుకొల్లారము నడిమి యి 

వావడి, “ముందటిభంగి గాదు కడు మూర్భ్యతనం 
శ, ర, , బులు పెద్ద యింటిలో నిందణి 

బొడుపుడక  యాజయుం జెణ-చచు చపని కెనను 

G బాడ్డు వంప లే దందుకుం దోడు -వీవు 

దూ బే కు-లావా ళు ఉవయోా 'చిటు కన్నను...” భోజ, 6.142, 
గంచే ఒక రక మైన పని , చొ డూడని 

మంటు. | స 
లు వయసు రాని, 

క్ కట దినిని వ్నంగగంగా “నోటితో 
బాడుటొ చెక్కు_కొను ్న 

2, వేలు వెడితే కొరక లేడు 
డాచువొను, 

అన అరంలో  ఆవర్మోా 
దీనినే *రొండిలో చెక్కి. కొను” ea య ల 

అని కూడా సస Hoss. ఏ Wa Sts జూ 
డబ్బును చీరలోనూ, దోవతి. డూడని పసిపాప. ఏమో ఎరగడు.) 

| 

లోనూ నడుమున చెక్కి. వొ. 

కొనుటవై వచ్చినవలుకుబడి, బౌ_త్తిగా 

“వాడు డబ్బంతా బొడ్డులో చెక్క పూర్తిగా, 

త్రోన్సి కూర్చు న్య్య్యాడం టి మె! కళ నంద దొలలగించ తనల దనో 



జొమె వేను. బాదు.__-బొమ 
య 

వనిత కేేల్విడిపించి బా తిగా సడలం 

జేసి? 

మృ. భః 1 17. బొ, 18, పర, 

బొద్దుకీటు 

గోడచె బాబేర్ప్చటిచి వెకెడు 
OO లు తు 

క్టు, 
క ర్మ 

బొబ్బలు వెెడుచు 

-శీకలు “వేయు, 

బొబ్బలు డెటు, గటిగా 
కు 6 

అజు-చు, 

బాబ్బ లు వొడువం౦ంగ6 బొోొంగి 

యార్వంగ +? 

బస, 8.68. 

పండితా. ద్వితీ. వ. పుట, 4రెరి. 

పండితా. ద్వితీ, మహి, పుట. 84, 

బొబ్బ వొడుచు 
శీకలు వేయు, 

భయంబునం దిరిగి సురింగి పోవం గు 

మౌారుం డుబ్బి బొబ్బ మటిళు యార్చి.?” 

వారి, ఈ, 7.211. 

టెముగంటు వెట్టు 

బానుముడి ముడుచు, 

కోవము చెందినపుడు కను 

బొమ్మలను ముడి వేయుట 

ఆలూ, 

“ఆఅవుణు గఅ-దికొనుచు, 

బెట్టుచుం గొంద అచటి 

బజామగంటు 

బెౌమలు గను 

భొనుదుంండి చెట్టు, 

ఊ. వారి, 5.తి]4, |; “మృగ రాజునకు బొమ్మ 

“| ముక్క_వే మున పాలి "వేలు పని బుజ్జి 

విం-చిరయు భెమలు గొని జంకించియు, * 

ఆము. 4.కిర్, 

బెమలు ముడుచు 

కోవమును సూచిస్తూ కను 

బొమ్మలను ముడి హేయు. 

““కృతిమరోప, సుషరణాంబున బొమలు 

ముడుచుచున్ సతి పతితోక్.?? 

కళా, 5,4లి. 

బొమ్మంచు 

ఎలి ని, 
(హా 

““ఆతఅమౌవి మోవి -చందురశావి ఠీవి 

గమ్మూ బామ్మంచు కొమ్మా విపి బలం 

నవ్వు చెం౫ లింప6-7గాలిి 

కామా. ఫు, 82, 

బొమ్మ గట్లగ జాలు 
e 

మించ గలుగు, 

జఆయించినందుకు సూచనగా 

అ కట్టుటు అను అల 

వాటుమె వచ్చినవలుకుబడి, 
షా 

అవమానము చేయు అని 
నూ, ని, 

“క సైన్. మంగళ నూ[తేమున్ శళరధిళంఖ 

(శీలకున్ బామ్మ లన్, గట్లన్ జూ లెడు 

కంఠపీఠి,' 

మనస, న్,గిరి, 

బొమ్మ మెటు 
wa) 

సనాలును. 

ముటిన 
ee 

| నడుము,” 

గౌ, పారి, ద్వితీ, పంక్తి, 897, 

“దాక ల Ree 
ge 



బొమమ ఉాాాబోగు 

బొమ్మర వవ 

వి సువోవు, 
mo. | 

“దెగగం,బులు జెదరెకా భుజంగపతి 
జా 

బొమ్ముర వోయొల) 

భాస్కు... బాల, 705, 

బొమ్మల చెటు 
మ్ యట 

అవమాానిం-చు, 

““లతాంతసాయకుంయడు నిక్కు_.ముగా 

సవరిం చువిం టికిజా, బామ్ములం చెట్టు 

నటు కనుబొమ్మలు చూడం నొ”ప్ప్ప 

ఇభాప్రురే,?? చితభా. 8.67. 

బొమ్మ వెటు 
యల 

విరన్క--రించు. 

“మహి నాఫుట్టుగుల కే మతి చొచ్చు 

జెటి-నాయడ *?? 
శం 

9.22. 

బొలావు పోటాట 
aa) an) 

గతి బోటాట, 
ee య 

కుక్కు... 24, 

టోగమాట 

బోగముడాని యాటు, 

శ. ర). జబ్రోడితలలకు 
బోగుదబడి పెద్దణికము 

ఎక్కువ ధనవ్యయము చేసి 

పాందువెద్ద తికము, 

“ఆ వీజల కేల బోగుబడి పెద టేకం 

బును6 చెట్టబీరమున్ +”? 

ఉ. హారి. 4.160. 

బోగు మిగులగజా 

నిర్వి శేషము గాం పూర్తిగా 
అనుట, 

564 బభూెకు బోద 

“కన్న వారు కన్న దికుు_ నం చాతి, 

పోయి రెలయతులు బోగు మిగుల,’ 

స్త ఆ. వారి. 466. 
“కడు నిడుమలం బడి వా ర్కిప్పుడు 

మునుపటి జెలవు వదలి బోగ మిగు 

లలకా, దొడుకళలును బృంద యిని 

యొడు, నడవికిం -గాంపురము వచ్చి 

నిలబడి మూ అలక నీలా, =p 13 

బో బుతు 
లా 

ఉబ్బుగా నుండు. 

6ళగవా నివ్6పుమో 6౧ద6 గోడి యె బో 

కుతి, తటివడ్డ కంకాళతండము 

లును,’ కానీ, 8,188. 

టొడచౌరవ 

మెండిసాపానము, 

' “వలువకం నాటికి సె సీచుల వేడక 

as యన వతం ఇ ఫ్ 

బోడచొరవం జొచ్చు నతలడు.౨” 
పొందడు, లి.21. 

టోడికొల్ల 

నవ్భువ్షి అనుటు, 
థి 

శకత్రందు తరుచు లాకింత యన “నిఅుం 

' గనికతన బోడికొల లిగా మనకు ౨౫ 
(ap) 

రుక్మాం. 8,281]. 

బొండువమళల్లైలు 

చుట్టు 
వనికి మాలినవది అనుట, 

“వాడి కేం పనా పాటాళి బోడి 
తలలకు బెండుమ లెలు చుటూ కరూార్పుం 

టాడు,” వొ, 

బోదకాలు 

వనుగుకాొలు, 

దినినే బూర గాలు అని 

కూరా ఆఅంటూరు, 



పాది. 2,41. 

బోనుపొయ్యి 

ఒక రక మెన ముంటివాయ్యి. 

దినిని ఎక్కడి కంెకు అక్క. 

డికి తీసుకొని పోవచ్చును, 

బటోయనామము 
కిరాతులు నొనట జట్టుకొనే 

పంగ 

“కొమ్ములు (వాయ మంటితమకల్ 
వస బోరు కలం బార్భ భా, 

గుమ్మంలో? శుక. 1.244, 

బోరుకాడించు 

శిశువులకు స్నానము 

చేయించు, 

“ఆ "కాం తాలలావము యను వొందలాా 

బోరు కాడించచి కరార్మి, యినువుటిం 

బా బె... బోయ 565 జోర బోరు 

టో దెకొ య్య | నెట్టా _ అ బోయబాంత'లె నోర 
ఠం "అ తీ 

న స క చేం, పంచ, 1,456, 
శ, రం”): 

బోద చేయు ( 2; టో రనియెడు జడివాన 

ఇ 
బోధించు, 

ధ్వన్యనుక రణము, 

(శ.ర్ఫ | వాడుకలో - బోరున వాన 

టోనకావడి | కురుస్తున్నది. బోరు మని 

భోనపుట్రక లుంచుకావడి, | యెడ్చినాడు. 

భ sa ~అబోనకావడి యుకటిం జడివాన వెలినీనటువలెం బలుకన్ టి) 
రె 

గని భోజఠా, 5.889. | సుక, 2.29. 

ఖో లు ' ఎక్కువగా కశబ్దించు, 
జన ముంచునబుటు, 

టా ననుకరణము, 
““ఆమరుల PPR SII, అ థ్వ ౨ _ — 

ఖంని చోడుకోడె  సంతవమునము “వేరు భేరీశంఖ పట వాథ కా. రావము 

బతు కఈకముదంబుల చ క్కి విగింత లపుడు,..... బోరు కలయ లి) 

పుంశ్చలీ, సమితికి జాక్కు_నాలు,?? జెమి, 6.126. 

ఒక రక మైన నామము, 

“కానముక్కు.కడనుండీ కొనవెండు 

కలచదాంక్డ6ల బాందుా దిద్దినబోయ 

నామము...) చందా, 289, 

బోయబెంకులు 

వచ్చి అబదవములు, 
యా 

“సత్య భాపుణము లెచ్చటం. గటి. 
రా 

జ న్ని చ్చి? 

ద్వి. పరమ, 9.67 వౌ 

బోరుకొను 
““ఆనివారిత మంగళ బాద నిస్వనో, 

తరములు చాల బోరుక్షొ నం (గక్కు_న 

 నారతు లెతి రయొొుడకొంి) 
చంది, 6.582, 

చూ, బోరు కలగు, 



జోరు. బోనీ 566 బోేసి._|[బంగు 

బోరుగదలు టొపి బపు 
a) 

బూంతగదలు, ఉండవలసినవీ లేనప్పుడు 
ళ్ 

కాకీయా. 288. ' కలుగుఅవస్థ, 

బోరు (తప్పు వండు పోతే నోరు బోసి 
a 

లా 

దివాలా తీయు. 

వదో కంపెనీ చేర బోర్డు. 

కట్టడం, అది దివాలా తీయ ' 

డంతో తి ప్పి వేయడం కై. 

వచ్చినవలుకుబడి - ఇటీవలిది, 

“వా డిప్పటికి ఎన్ని బోర్తులు తిప్పాడో 
ఎన్ని. బోరులు కట్టాడో ేవుడికి 

జోగు. ప) 

“తెలుసు. వా. 

జ అసు టో ర్రలుపు 

తలవాకిలి, 

“క్ళ పావిభవంబు నింటి బో, ర్లలుపు 

దలంపు సేయుచు నురంబు గరంబు 

పరిస్పురింపంగన్ «5? 

పాండు. 2.856. ' 

జోలా కొటు 
అం య 

వోూనవోవు. 

మాటా, 101. 

బోర వడు 
యం 

మిడిసి వడు, 

“సీం చూచుకొని ఆంత బోర 
ధా 

కామ. పడుతున్నాడో శేెలీదు.? 

బోసి పుచ్చు 

కకకుతు చెపీటుంబులం బండు డులల 
య. య 

వెం తె, ఫూాపార్ము_వదనంబు బోసి 

వు చ్చెం” కారీ, 7,84. | 

పోతుంది. బెట్టు "లేకవో తే 

“చంంగ 0౦ కూడా -- ఆఅలవా 

టయిున వాదిలో. 

వ్యూ పూయ్య_వదనంబు బోని పోయిన 

యప్రు.?” భీమ. 6.44. 

“కోమ్మలం తీసీ సే చెన్రులం జోన్ 

; బోయినవి..లి? వా, 

జోసయు 

తిను. 

“సిరి గలి తేని బోసేయుట కాకి 

రయొురతుల రంతుల వట నొప్పు నే 
e3౩3 

యుతి లి 

న ము, క, 1.85 యా, నకం, 

బోళబాటు 

మిడిసిపాటు, 

“ఆ ఆస్ వచ్చేసరికి దాని బోళపాటు 

ఇంతె అని చెప్పడానికి వీ లేదు.” వా, 
య 

దొ ళామసేషి 

ఉప్బిపోయే వపను; 

కొత్త, 816. 

బౌళివటు 
Sn) 

యదిం-చు, 

“పచ్చి "నెత్తురు (కౌ వి చాలి 

వట్టుటయు, టీచ్చుపాటు న సం చరింపు 

చున్నాను? 

వర, రా, యు, పు. 291.16, 
(బంగుడుక న్ను 

_ గుంతకన్ను. 
పండితా, ద్వితీ. మహి, ఫుట, 108, 



567 బతి బతు 

(బతికి చెడిన 

ఒకవ్వూడు బాగా బతికి 

పస్తుతం జడిమోయిన , 

అలాంటివాళ్లు ఉత్తములు 

గాన ఉంటా రని, 

కవాడు ఎం తెనా బతికి చెడినవాడు, 

తిండికోసం అని నీచానికి పాల్చ 

డతడు,” వా, 

(బతికిన (బతు కంతా 
అతని అంత గొవ్బ్చజీవిత 

విధాన మంతా, 

“వాడు బతికినబతు కంతా ఆ ఒక్కా 

“సుతో పా డయి పోయిందిటి 

శివముకంద, 5, 

Ch 

(బతికి వోత్రివి 

తప్పించుకొాంటివి అన్న 

అరంలో (వయోాగిం చేవలుకు 
య 

బడి, 

65; గామమున కల మాలిమిశాండ 
వగుటు, (బతికిపోతివి పోర  బాపనగ 

రాసి? కుక, 2.475. 

(బతికి కూ 

ఇబ్బందులనుండి తప్పించు 

వ్ న్యు 

కదు ప్పుడమిన్ఫపాలుథకా (బతికి 

పోదురు.” భార, శాంతి, 1.62. 

(బతుక తలచుకొంకే 

' ళన వు బతక తలుచుకొంెకు ఈ వెధవ 
| కుని చెయ్యవు?” 

“బతక తలచు కోన్న చా డవడుూ ఇలా 

చేయడు” 

“బతక తలచుకొంళు నీవు ఇకమీద 

మూ యింట్లో అడుగు సెట్ల వద్దు. ౧ చా, 

జీవి లేచ్చ ఉం కు అన్న య. 

మరాలు డర మెం ఉఆయినా 
యు 

అదె కొన్ని (న త్యేకనందర్యా భి 

అలో ఈఆవర్ణెాగి స్తారు, 

Cd 

~~ 

66 బతేక దలచుకాంెకు మార్రాలే లేక 

పోతాయా 9 వొ, 

(బతు కాడు 

(బతుకు, 

“తిరుగ (బతు కాడ వలె నేం? 
రాధి, 5,851. 

(బతుకు చూచుకొను 
జీవిక ఎదకికాను, 

““ఏచేని అతుకుల జూడంగ వల 

యున్.) నింహోా, 5,152. 

“ఈ పిల్ల లింక నన్ను చూస్తా రచనే 
నమ్మకం లేదు, ఏదో ఒక బతుకు 

చూ-చుకోచాలి.” వాః 

““ఏదో బతుకు చూచుకోందా మని ఈ 
ఆతు వచ్చాను దొఠా 15? వొ, 

(బతుకు జీవుడా : అని 

1. గొవ్ప  [వమాదము 
స్పెను గడా అని ఊరట 

చెంది. 

6 బతుకుజీవుడా అని నే నక్కు_ జే ఆ 
వూట ఉఊండి వముజునాడు బయిలు బేరి 

వచ్చాను? 

2, తెప్పినచే మాలు రా అని, 

“వాడు (బతుకుజీవుణా అని ఆ ఊరిలో 
నుండి బయటు పడ్డాడు,” 

(బతువు తెరువు 

ERE 

ణః 



(బతు... బది ర్ 68 బద్ద —|(బమ 

“పాండవులయటు రాధాసుతుండు 

నాదు 

(శతుకుందెరువు, కట్టు. 93 

భార. కర్ణః 8,272. 

(బతుకు తెరువు చూచుకొను 

జీవనాభారము వెదకుకొను. 

“ఏదో (బతుకుతెరువు చూచుకొందా 

మని యింత దూరం వజబ్చాను వౌ 

బతుకు నీడ్చు 
క్ ష్య ముమాోాద జీవనము 

గడపు, 

నొ మౌ, 18. 

[బతుకు బండ లగు 

(బతుకు చెడిపోవు, 
66 ీదోో పహోయిగా ఉంటుం దని ఆ 

డబ్బున్న వాడికి ఇచ్చావు. చా డేమూ 

బతుకు ఇలా బండ అయింది,” 

దాని 

బా. 

(బతుకు భాగ్యము (కింద బడు 

బండారము బయటవడు. 

ఈ అర్థంలో యేర్పడిన వే 
(బతుకు బయటవడు, బతుకు 

బద్ద లగు మొదలగునవి 

66 బతుకు భాగ్యము (కందం. జడం 

బాపనయిండ్ల, కరిగి యాంకటికిం గనా 

దడి?” ననుచు. 

శుక. 2.546. 

(బదికి పోవు 

సుఖముగా జీవించు, (వమా ' 

దములోనుండి తప్పించుకొొను, 
ళాల 

గరిమర బడని నం 

(బదికి వోవు.”” 

గుబ్రుం డై నను 

భక 4.14. 

పలుకుల కు నియ్యకొను న్వు 

బంటున కున్న యైళ్వర్య 

t 

| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

వాడుకలో... 

“వాడి కా ఉద్యోగం దొరికితే 
బతికి వోతాడు, ” 

“వాడు నను వచ్చేటప్పటికి 

"లేక పోయాడు గనుక ఒతికి 

పోయాడు.” 

“'నమయానికి వా డెవడో 

ఆదుకొన్నాడు కనుక బతికి 

పోయాడు. ” 

(బద్దలవారు 

వతహా స్తులు, 

రాజాసానాలలో బెత్తాలను 

చేత పేట్టుకొని బఎరాబరులు 

చేస్తూ ఉంటారు. వారే 

(బుద్దలవారు, 

““(బద్దలవారిం గన్లాొని జకురంబున నారసి 

సు పసిద్దు లె పెద్దల “నెల్ల నిచ్చటికిం 

బిల్వుండు భాం దని? 

వెన్న, 5. 285, 

(బద్గలు సేయు 
అ 

కుగుల గట్టు, 

hess ఆజ దిశలు (శైదలు 
లు 

చేయ నజయు్య్య చెలీ 

ఊ. రా. 85.158, 

(బమరి తిరుగు 

చుట్టి రర గ్గు, 

| “(బమరి Es వారిం బం(డెండుదుని 

యలు నేనీ కీడికొడుక సెల౭గి 

యా ర్చ.) భార, భీష్మ, 8.97. 

(బమరి వాలు 

చుటు తిరును, 
లు 



(బమంా్యు హా 569 

(4 బ్రమరివారి కరున్ఫ పాలకు పయ. 

నందు వచి యిట్రు అనియె నధిప $9 

భార, దో 5,205, 

(బమవెట్లు 
రేవ 

మూహా పెట్టు, 

“ణు ం౦దజఅంను (బన ఇట్టుచు నవ 

pg బెటు 
ఠి 

(భమింవ జేయు, 

“బటు వుగుబ్బ ల చేత (బమలల బెట్టు శే (2 

కాక”? నిరంకో. ల్ ఏ5, 

(బలన వియిుగు 
౧౧ 
ఇళు మది విఅఖుగు, 

CN 

ధ్వన్యనుక రణము, 

“వ్లీకుగులు పదివేలు పెట్టి యొ కె. 

డను, పడియొనో యన విల్వ 1బల్లన 
విత.) ద్విప, మధు, 9. 

(బసహ్మకల్పము 

1. అతిక ప సాధ్యము, 

2, అతి గొప్పు, 

చేమన. 6. 

దిహ్మాకళ 

చె చై_తన్యశం_క్తి కి, (బహ్మవర్చస్సు. 

[(బహ్మకాయ 

గట్ట వాడు అది నిరసనగా 

అనువట్ల ఉవ యోగించేవలు 

కుబుడి, 

శబ వ్యూ శకాయవ లె వటవటు వ. 

చున్నాండు, 35 సాకి, 

6 కరా సెనం దనసొమ్ము కర్చు నీయందు 

జారింకు 

రావులిం . 

గాని 

శాయి? 

““పరులసొమ్ము 

క 

(బహ్మా కే నను వశమా. 2 

నరక వశము కా దనుట 
అన అర౦లో ఈలాంటి 

వలుకుబళ్లు కాలా ఉన్నపి. 

“ఈ వని చేయడం _బహ్మ్మా 
తరం కాదూ 

““ఆకటూా || "తెలియం౫ (బహ కె కె నను 

హా ౦"సు, 29 211. 

(బహ్మ్మాచారి భగన్యాయము 
అజ్ఞానంచేత ఇంటే ఉంళకు 

ఎంతో ఉం దనుకొనుట. 

(బహ్మాబారి భగాన్ని గూర్చి 

అజానంచేత అలాగే అను 

కోటాడు కటా! 

నంగతి తెలియక 

అభూతకల్పన చేసుకొనే వారి 

వళకవూ ₹9? 

ఆానలం 

వట్లు ఉవ యోాగిం చేపలుకు 

బుడి, 

(బహ్మాచెవుడు 

వాడికి (బ వై చెవుడు. దడస్పృలు 

వాయించినా విన బడదు,” వొ 

(బ్రహ్మజ్ఞాని 

(బహ్మ్మాను తెలిపినబాడు, 

(బహ్మపళయ మగు 

అ సా ధ్య ముగు, 

మగు, 

అతికవ 
రు 

కొత్త, 2884 

| హ్మబంధువు 

సచ_నాహ్మాణుడు, 



(బ్రహ్మ (బ్రహ్మా 570 (బ్రహ్మ _(ాహ్మ 

(దిహ్మముడి . యొనరించితిల జూలదు చా వృదయ 

తచోాపతతతతేసు సత ' మిది నిజంబుగంల ఉలియన్ ౨ 
షో క శుక, 8.116. 

మము డి ది యు హ్మాముడి ఆం (బహ్మవర్చస్పు 

టారు, 

"వండ్లిలో వధూవరుల కొంగు 

ముళ్లు కలిపి వేసినముడి అని 
సూ, ని. 

(బహ్మారం[ధము 

నడునె_త్తి. 

శిరోరం[ధమునక (బ్రహ్మ 

రంభ మసి చెరు, 

ఇళ గ అట్ (బహ్మ్మరథము పట్టు 

మకూనాదవ మొనర్చు, 

“దాని చేత (బవ్మారథము పట్టించుకొని 
రాక పోతిచనా శ 

శవ 2.89. 
(బహ్మ్మరాత 

అతు,రాలు 

రాసిన చాత, 

AE (బవ్యారాతను చదవడానికి ఎవరికి 
కు 

సాధ్యం అవుతుంది ౪ చా. 

[(బహ్మ్మలిపి 

= కానిది, 

కరభాంక, 21, 

చూ, (బివ్మారాత, 

[(బహ్మలోకపర్యంతము 

(ఆలోచన యొనర్చు) 
వవూాలదూూర మాలోచించు, 

కక ఏటా?ఫన గలిపించెనొ బాళిమయమెయికొ 

(అవా లోకపర్య ంతేము "స్ నాలోే-దన 

తెలియకుండా ' 

అనల. రాల. అనావరోతం రానా అద. మదత వలా 

అము నాడాతా దాకామపు న. 

| | 
| 

' ఆభ్యాసం చేస్తే అబే వస్తుంది.” 

(బ్రాహ్మణుని ముఖంలో కాన 

నవచ్చేకళ, 

(దహ్మవిద్య 

ఇవాల కష్ట మయినది, 

““ఆదేం (బవ్మావిద్యా * నాలుగురోజులు 

చా 

(అ హా లా త 

వచ్చునా ల 

విధిని మోజు రా దనుటు, 

కళ _ _ నెంత వారికి "నిట్లు 

వచ్చు, (ఎవ్మూ దా మున్ను (వాసీన 

(వాంతఫలము ఎ) 

తప్పింవ 

దప్పింప 

కళా, 8,100. 

బహాంహాతం కటు (బిర్య తీ కొట్టి 
© pe కం తా పావమును 

అంటు గటు. 
ఆ 

వటి ఉం 464 నచ 6 సంధ్య వార్చిన థఘఅము, 

చెదలి నిక నొనంగెద6, గా దనినం 
a 

(బవ్మావాత్య కకుదు చుమోం,?? 

కుక్క 2.478. 

చూ, పాపము కట్టుకొను, 

(వాహ్మణవారు 
(బాహ్మ్నణులు, (బాహా ల, 

వాడుకలో నేటికీ “మో (రే 

యిండ్ల బారు 2 అని అడగడం 

కాలబా టున్నది, కాపుబారు, 



(బాహా ae eT 

ఇూాూరు, 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట, 168. 

(బాహ్మణవ్యవసాయము 

లాభ సాటి కాని వసి, 

కహవడ తేని (బాహ్మణులు 
ఆ 

జేసే వ్యవసాయం అంతంత 

లోనే ఉంటుం దనుటవై 

వచ్చినవలుకుబడి, 

బాహ్యాణారము చేయు _్రాహ్మణార 
రాలలో నిమం(తణ 

ముండు. 

“వాడు (బాహ్మకార్లాలు చేసి బతు 

కుతూ ఉంటాడు. అరేదుకణే రోజుకు 
తెంథూ మూడు కూడా చేసా డని 

లు త భార వరడనం కద్దు. ణు” 

(బుంగుడు వంగు డగు 

వాడే వత్త అగు, 

కక లేవు లకీ చిచ్చు నాం బొగులు 

నాకట (బుంగుడు వంగు a యొడల, 

చుర సుర (నాకా క. 3) 

పంచ, వేం, 4.195. 

(బుంగుడు వడు 

యముజుగసువడు, 

“పరర నిడ (బై ం గుడువడి యు న్న 

రాజులు  'సనుడదెంచి కనునవ'ససరము 

జేది,?? భార, మి అ 1,146. 

(బుంగు వడు 

మును, 

“సుతకళ | తాదిసకలవసువులు నగల, 

(బుంగు వడని నుఖుంబు వేయం గ6 

జాలు వు, కవిక, 5,117. 

571 

కమ్మవారువ లెనే _బాహ్మణ 

(బుస్సు. భ ంగ 

బుస్సుకన్ను 

| పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట. 108, 

లొంగ వో యన కన్ను 
లొత్త వడి పోయిన కన్ను. 

| పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట, 108, 

(బొందకన్ను 

పండితా, ద్వితీ, మహీ. పుట. 108. 

(_బొడ్డుకన్నుు 

నడువు ఉప్ప్బిన కన్ను. 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట, 10కి, 

భంగపడు 

ఆఅవమా నపడు. 

“మనము వూంచి పట్టి మొన 'లేర్చికాని 

ఐబోవర, బాండూరాజనుతుల బలము 

గదినీ, గాని చేయునదియుం గాక సీ 

ముందకు బవనతనయుచేత భం 

కుడితి”? 

భార, ఫీమ్మ. వెర్, 

భంగపాటు 

అవమానము, 

“కర్మ నిరా గు ని కుల చూచితిని నా 

కీ ఛభంగపా టౌండా స్తే లాలి 

దశా, 6.79, 

భంగ పెటు 
లు 

అవవాంానించు, 

వ్ పజల6 డెలి బెట్ దొగలను భం 

డు, ఖు అ స్త పెట్టి, త అమి అజం గ€ చెక్క చాధ ల 

నల౦-బటిి 

ళన, 0, ర్, Stn 
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| 
భంగివోలె ' భజన కెక్కు_ 

వలె - ఉవవమూావా-చకం, స్తుతిప్మాత మగు, 
కమా. 9.64. | సింహా, 2,118, 

చూ, అట్టులవో లె, భ్యటాజుపొాగ డ్త 

భండన మిచ్చు అతిశయోక్తులతో నిండిన 
కయ్య మిచ్చు, పోతు నకు పాగ డ్త, 

తలవడు ననుట, 
“కన్ సంత "మెలర్బ నా కిళ్చుడ భండన 

“వాడి వన్నీ భ(టాజుపొగ డలు, న్ 

యంతమనిపి లోకంలో లే డంటాడు, 

తాడును బారత కు తతా నన నును వనాలు వాలు నాననా తానం లు సస లలా జజ అలర. అంటున ప అలు 

మిమ్ము?” భాను. కిష్కిం. 160. అవన్నీ నిజ మనుకం కు యెట్లా 9” జా, 

భ కి కడలుకొను భయంబు చూపు 

నక 
అవా 

స చెందు, భయ ర 
® నా En “శాంత ఇఛాంతల యయ్యు ను జతుర 

Sc కస bs ప యగుట, దీనికి భయంబు చూవిన6 గాని 

కక సార. నగు ae | తనకుల, బోషణము లే దనుచు...? 
గడలుకొనంగన్ ౨ 

కా. మా, 2.108. పళ శుక, 4.99, 

డు 
భ కి చేయు భరంప 

ge 
భార వహ్హూు డగు, 

భ కి కలిగి యుండు, 

వ్ రూం. భ కి సేయు. “చాణితోడ భరంపడి రణ 

భక్తి సేయు - కు 
ఇల 

ఛభ కి చూపు, 
ee భరతం పట్టు 

ఆట ఆడించు, వేధించు. 

“వా డేదో మహా మిడిసి పడుతు న్నా 

6కనాక నీ వక్కుడు భ కి సేసి.” 

కార, కర్మం ౧.875, 

భార, (ద్రోణ, 2.882, | 

భగాయించు డట. నేడో రేపో వాడి భరతం 

పాొణిపోవు., పట్టిస్తానుల? వా 

“పటాపంచ లై చాంచల్యంబు నొంది భరతప్పు. తుడు 
భ్రుశిందులవాజా భగాయించి చను నటుడు, 

టంయు,?? రంగా. 8.126, 

కళ భరతవాక్యము 

అరథ యొ నాటకము తుడిని చెప్పబడు 
మహావయత్న మనుట, 

“ఎంతో భగీరథ[పయత్నం చేశే కానీ | 
ఎని ఒర 

వా (పా జెప్ట మనకు రాదు." వా, భరముపడు 

సహా. బగీరఖ1పయత్న 9, భార మని తలచు, 

శ్లోకము, 
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కహ వనిండినమాంళిగలు లేక పొద భాగవత మాడు 

మిడంగ, భరము పడురాజు బరిగాళ 6 

బణవ సాంగ.? ఎగురు, "చిందులు (తొెక్కు_, 

నిరం. 4.67. | “ఆతం డెగిరి మన శిరోభాగముల 

భవితవ్యము (త) చదాండవించుచు భాగవత మాడు 

ప్ ద వము చున్నాడు.” 

>, ఆ 0౫ త స. భాజన గతాన్నము 
“6ఎవ్వ€ డని మృతుం జె భవితవ్యత 

శారణంబం-గాలి? గః 

కాశీ. 5.ఢరి. | 
కరనా భవితవ్యం ఇలా ఊంది, నువ్వు 

మాతం ఏం చేసావు?” 

భస్మము సేయు 

ధ్వంనము జేయు, బూడిద 

చేయు. 

“పర బలారణ్యాంబు భ'స్మంబు చేసిది? 

జెమి, 248. 

బౌ 

భస్మస్నానము 
శరీర మెల్ల బూడిద పూసు 

కొనుట, 

భాండపతిభాండము 
నరుకుకు బదులుగా నరం కిచ్చి 

పుచ్చుకొనుట, 

దీనినే తెలుగుతో “కుండ 

వూర్పుడు' అంటారు, వస్తు 

వినిమయము అనుట, 

భాగపరిషాా-రము 
నమిష్ట్రై కుటుంబం ఆస్తిని 

వంచుకొనుట. 

“వాళ్ల ఆని ఇంకా భాగపరిసప్మా_రం 
"కాలేదు డా 

వాడు భాగసరిప్మూ_ రానికి 

చేశాడు,” 

బావన 

CE 

వంటయింటికుండేలు వంటిది, 

“నికా జయింతుచ్తే యనిమిషు అన 

కాజనగతాన్నమ నే నిక నెందు 

బోయెదన్ .?) ఆము. 6.268. 

భామ వేషగాడి బావమరిది 
ఏడిలో విశేవ మేమూ లేదు 

అనువట్ల  ఉవయోగించే 

వలుకుబడి , 

భాగ్యవంతుడి శ్ర్రావవురిదిె 

లాంటిది, పూర్వం వచా 

రాజ శ్యాలకుడు, 

“వా డెవ డంకే ఏం చెప్పను? భామ 

"వేష గాడి చావవురిదిలి 

భారతము 

అదో 

Cn) * 

వెద్దకథ అన్నట్లు 

ఆవ యోగం చే 

6689 వెత లెన్ని రయొనం గల వయ్యా 

మహాత్య! వచింప భారతంబు.” 

పలుకుబడి. 

నవల, 8g, 72; 

““ఆఅదంతా ఒక "పెద్ద భారతం లే, తర 

వాత చెపా,?”?” చే, 

భారతి సేనలు 

ఒక దినుసు ధాన్యము, 



ఛార్___భుక్తి 

““అత్తుక బాతులు. ల తీ మనోపహా రా, 

భారతి చేసలు బాహుపురులులి 

వాంసం, 4.128, 

భా రీచెయ్యి 

దండిచెయ్యి. 

కబాడిది చాలా భారీ చెయ్యి, చేతికి 

ఎంత వసే ఆంత యిస్తాడు 

భికలోపల భిక్ష 
చచ్చుంలో మిచ్చం. 

*ంర్చి క్ష లోపల ఫిక్ను సబై శీనాథాది, 

కవుల కెలరకుం దిక్కు. నమనీషి. ౨” 

శవ. 1.9. 

లు న! 

భిక్షం దేహి యను 
యాచిం-చచు. 

56 __ఆత6ల డప్వురిలో, భికాూం ేహి 

యటంచు ను కేవమం బతిగ్ళవామంం 

దిరిగి ఇమం బెతున్ 
వాంస., 8.165. 

థభీమబలకశొలి 

గొవ్చ బలవంతుడు, 

భీముడు మహోబలవంతు 

డనుటు (పసిద్దము, 

భు కృపరుచుకొను 

తనదిగా చేనుకొను, 

మాటా 81. 

భుక్తి గొను 

భుజించు. 

కాకీ, 2.75, 

భుక్తి ముక్తు లొనగు 
ఇజాపర నంభాలుక మునుటు, | 

574 భుజ.భుజి 

| “క్రాదవ  లెన్నవు భుకి ముకులు 
| నొసంగల్డ6, జేయు చున్నా డం”? | 

వివ. 5.69, 

భుజములు కాయలు గాచు 

బరువులు సూయుటచే భుజ 

ములు గంట్లు పాణ. 

చూ, చేతులు కాయలు కాచు, 

భుజము లుప్పాంగు 

|  నంతోషించు, 
| “చేరినప్పటి సరసుని తీరుం జూచి, 
| భుజము లుఫప్పాంగి హాస్నీపువ్చు 

గంధి.” వాం'స. 4.108. 

భుజములు మా డగు 

నంతోవముతో ఉప్పొంగి 
పోను. 

“భుజములు మాం డె భూభ్చ,డజ 
మం ౧ 

నాథుడు (మొక్కి (మొక్కి_ కమనీ 

యనుత్కిిసజములచేం దత్ప్పదప౦, 

కజములల€ బూ జింకల 

. గాంతయు౭౯6 దానుక్ 4”? 

రా" సె6 

సుదకీ.. 77, 

' భుజాభోజనము 

నం తృ ప్పి కర యయిన 

భోజనము. 

పాండు, 2.111. 

భుజాలు రాసుకొని తిరుగు 

అతిస్నేవాముగా తిరుగు. 

| 

కొత్త, 422, 

'భుజియించు వదన ముండంగ 

గడి సేసి పెడతల గుడుపు 

చందము 
జ్ 2 ఇ (కు యోూాజనరజాత మ్ల చవ ణి 



చేసినట్టు; నో రుండగా వదలి భూమి పుండు 

దెడతేల అన్నము తినుటకు చెడ బుటిన వాడు, 
లు 

[(వయత్నించినట్లు, ఒక తెట్టు, 
పండితా. (పథ, దీమా, పుట. 202, లు 
గ్ వ్ భూమివాటము 

అ ఫహ నేలరకం, 

నేలమాళిగ, అ కాశీయా. 225. 

భూత కౌప్పు పెట్టు 

భూతములు సోకకుండ రత... నవసారార్యవతినమస్కా-ర 
శత కట్టు. ములు చవేనుకొను. 

“భవాతకాంపును బెట్టి విభూతి బెట్టి.?? భూయో భూయో నమా 
వాంస, 8,122, మ్యహాం అనుటవై వైదిక 

భూతగనుసు వరిభావలవలఆనే యేర్పడిన 

గెనుసుతో ఒకరకము; పలుకుబడి. 

శశమాసంగు తెల్ల గానుసు భూత గనుసు.?” | £4ప్రవ్రో భూయా భూ యో అను 

హంస 4.181. కొన్నాం తప్పి తే ఆ సభలో 

భూపపంచంలో అతనితో నే నీ విషయా లేవీ మాట్లాడ 
లోకంలో, లేదు.” వా, 

“ఆంత పండితుడు ఈ భూ్నూపపం భూశయ్యమీద ఉన్నాడు 
చంలో లే దని వాళ్ల నమ్మకం.) 

చనల స్ లొ తో ఉన్నా 

భూమంత అరుగులు డనుట, 
జానవదకథల | జోకొట్లు 

యె, 

వచ్చిన వలుకుబడి, నదు తగ్గించ జోయి మటణింత 
“ఆ కాశమం౦ంతె పందిరి, భూమంత a ee, 
ఆరుగు,?? వా, లు 

ఏ ఫలితా “సారి కు 
భూమి గలుపు న్ని న క టా అ ns సున్నా మా అందుకు 
అ యు, లవాలు విరుద్ద మైన ఫలితం కలగ 

మ నున్నది సుమా అనువట్ల 
జు వ్వుందోంటలు తీగలు భూమిం | 5 Ww a త 
గలిపి, రుళ్మాం. 8,10, ఉవ యోగిం చేవలుకుబడి, 

శవా “జీల గలము, తట ఆ ఖ్ జ్ వట్టి మె జర ధు అట నుదునండ కని 



భవ. (భమ 576 జస (భ్ ష్ట్ర మంగ 

దది యల ేరి జో,కొట్టుట కా కనికా 
లర 

ఇలువం గనాడుని మాటల... 

పథా. 8.72. 
ఇశేషజంబు 

వట్టి డంబూబారము. 

ఆది యెల్ల ఛేషజంబు.?”? 

వారి. 8.90. 

భీవజం అంెకు మై ద్వ్యం అసి 

నంస్క- తంలో అర్థ మనా 

వైద్యుల సాగతిక యో కులను 
ర ద పజల 

బట్టి తెలుగుతో ఈ భేషజం 

రొ 

మె అర్థంలో కూర అయింది, 

భే షయిన 

శ కుం. టె లోవ మరా 

తేని, 

అడి ఛే మయిన 

ఛే హయిన ఊరు, భే మయిన 

వుసిపి. ఇత్యాదులు. 

కఆది భీ పయినసంబంధం, నా మాట 

వీని చేసుకో. కాదు కాడ దంచే నీ 
యిష్టం?” 

భోగించు 

భుజించు, 

కకఆంగద భోగించె నా (పసాదంబు,?? 

యం, 
aa 

కాకా 

పండితా, (పథ. దిమయో. పుట, 220, 

భోజనో త్తరం 
భోజనానంతరం, 

కాక్తీయా, పు. 21, 

(భమరకీటన్యాయం 

పురువులు తుమ్మైదలుగా 

మారినట్లు, 

6 భమరకీట న్యాయభావన నొక్క 
రమణి వాయక తనరవముణఖుని నాత్మం, 

దలపోయ6. దలపోయల6 చా బురుహత్య్ట, 

మలరుటు.. ౨” 

పండితా. (పథ. దీమయో, పుట, 225, 

(భష్షు పటు 
డం he) 

వా డగు, 

వరయ అమ్మయిని వాడు (భ్రమ పట్టిం 

చాడు 4?” వా, 

కకం ఈ రంతా వాడు (భు పట్టించి 

పాణబిపోయాడు .?? వొ, 

““వాదడు (ఖు పట్టి చవోయాడులి కొ 

' మంకుఘటము 

మ అవు పాపను అ ర = 

- కలాం దాదా... ధారను మాతలు ల మా. అరా. లాల కాయల వనాని దాకా దా... దానా వలనను నానా తతా! 

. తలలు, 

ముండిభఘటము, 

““మంకుఘటమ్ముల€ జెంది మాబజుతకొ, 

నివా. క్స్ శి, ll. 

ముంకువటు పటు 
ల ఆ 

'మొండొవళ్ట స వట్యు, 

కకవా చాపీల నే "పెల్లి చేసుకుంటా నని 

మంకఘపటు పట్టుకొని కూర్చున్నాడు, 3? 
చు 

ళా, 

మంగలమున బెటిలిన పేల 

గింజవలె 

చూ. “పినంమోడి “పేలగింజవ లె, 

“ఆఅటువఆె నింతి నాజ యిడి యామను 

జేకుండు మంగలంయబునకొ జెటిలిన 

శులగింజవలె మిక్కిలి పుుతవియోగ 
బాధ నట్లిటు పడి... సారం. 

మంగలము లోని _పేలలభంగి 

చెనంమోాది ఊేలగింజలవ బె. 

త్త్తారునిదాఘాతపాహా తిం గరుల 

(వని లోపల ముత్య ముల్ 

వరుస మెజుసని, మంగలములోని పేలల 



వముంగ__వుంగ స్ర్7'7 మంగ._మం-చ 

భంగం దూరి, కలి పడడం గాసి మం౫గలక తి (మింగె దా, సా సల నజ్ఞం 

కుండ పీడువరిం చిలి” | వాంచ దప యందనిపంటికి బాంది 

ష్ కమా. 6.187, తోన కెలాసముం జేరం జూచెదు...?? 

మంగలము వంటి పాండు. 5.250. 

కవతర మున. “అనవసరంగా ఇది నెత్తిన వీసుకొని 
ఆ ర పొ డయి పోయాను. పొరుపానికి 

వాయ్యిమోది చెనము ములక త (మింగితే ఏ మవుతుంది 
వల్ల ఛకింవ రాసి దనుటవై me 

కళయంట జఠ రాగ్ని దనయులు, చండత శరము. 

మంగలమువం టి నం సారము నిం, ప 

కాండుగతి లేదు దినదిన, గందం బేరీతి | మంగలిమాధ్యస్థ్యం 

నడపంగాం దగు ననఘా 1? చేత కాని వంచాయతీ, 
వక్ 2.19. న | తునితగవు వంటిది, 

మంగలసూ(తము hr క 

బొట్టుదారము. నించి నొక్రో !:? గీర, గురు 5, 

మంగలనస్నానము మంగళం పాడు 

శుభకార్యాననర ము ముగించు, 
బందు చేడెడిస్నానము, కకక ఈ  వచషరవహా రానికి మంగళం 

పాద వలసిందే కాము 

మంగలాన జాజులు వేచు 
లతలిత మైన వానిని పొడు 

చేయు. 

జాజిపూలను పెనంమాద 

వేయించుట అంతే కదా! 

తాళ్ళ. సం, త్, 

(పొరుషమునకు) మంగలికత్తి 
(ముంగు 

గొప్పలకు పోను. 

చ చెంత న ట్టి వాడనో 

చరాడు నుని మంగోలిక త్తి 

(మింగిన ట్ర నుట. 

గవ్యాససుతౌదులం దలంచి వానికి 
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జవత! ద. ద... మద దం ద ద. కో కున. మంతా. యా అల నా రా. శరా - 

| 

| 

| 
1 

| 

| 

i 
1 

| 

మంగళహారతి పాడు 
ముగించు, 

రూ. మంగళ ౦ పాడు. 

మంగళ్లతిప్పలు రేగువడువున 
ఎక్కు. వగా, 

66దూలళ్ల య న. మంగల్ల తెప్పులు 

రంప, వడువు న గాలి నా డెడు 

 ఇిటఅికలు.? ఆము. 6.]7, 

మంచపుదొెడుగ జ యగు 

రోగ స్తు డగు. 

ముంచ ము పట్టు. 

మంచము దిగవేని సితితో 

వడిపోవు, 1 
| 



ముంచ.___వుంచ వ్ 8 

శతడికంట “నిపుడు దజణంలోక, కడి 

దతింగిన వడియుం దిగి 

బుడమిం, బడిన6 గన రాక మంచపు? 

దొడుగజు "లె ర క్రై రుజలతో నీ 

మందుకా.?? మను. తి.]81, 

(తెలుగుజా తీయములు) 

మంచముకింద నూయి 

కనబడని వపమాదము. 

““మరలకి నా సుద్దులు రయం చం ౫ 

చెం-చయగ మంచముకింజె నూయిగ్లుణి, 

క్స్ కథ బివి ఏనం బోతే నివే కొండలు 

గోటానకోట్లు.?” తాళ్ల. నం, 9.854. 

మంచము గల్లునాడె స ళా 

తుము 

గానీం 

మముం-చ .నుం-ది 

కకమాడు నాలవగ నా ల జ్వరంతో 

మం-చం మౌ జకాతు? 

“కూతురు ముండ మూానినప్పటినుంచీ 
ఆవిడ ఫు క్రైడుడిగులుతో మంచం 

pn 

లేదు. 

పకింది,””? వొ 
లు 

మంచ మెక్క 

జబ్బు వడు, 

శకఆకుడిన మం-చ మెక్కి ఆరుసెల 

అయింది. ఒక్కా ముందూ కుటుడకం 
త 

చనా, 

చుతిచి “అనసిపిదచుకాయను 

ముంచి అభి పాయము కలుగు 

నట్లు కైనను, 

““ఎఏక్క్ళు_ డికి వెళ్ళినా నలుగురిలో ముంచి 

ఆన్నీ అమరినవప్పుడే ఆవని: 

చెబివేర్చుకొన వలెను. 

(వనవించుటకు మంచము అవ 

సరము, అది ఉన్నమ్రాజే ఆ 

వని చేయు మనుటవై వచ్చి 

నః 

'దీవ మున్నవ్వుడే యిల్లు 

చక్క బెట్టుకొను" వంటిది, 

“గుమ్మడికాయ దొరికినవ్ర్వూ జే 

తేదినం చెటు అనుట కూడా 
co లు 

ఆఅనిపీంచుకోవాలి "గాని తగాదాల 

పెట్టుకాం కే ఏం లాభం వొ, 

' మంచికి పోతే చెడు ఎదు రగు 

వ పాము. క్ల 

యిలాంటిబే, 

కకౌనండుం సహాయముం గలిగి నీ కిట ' 

మంచము గలునాండే నీళ్ళాడు 

నునంగ ముడడ వినం. 

నఅ-చ, స,107. 

మంచము పట్టు 
జబ్బు వడు, దిగులువడి నేవ 

"టేకు యుండు, 

ఉవకారం చేయుటకు పోగా 

తన కవకార ముగు, 

“ఈ ఊల్లో చావడి కటి సే అందరికీ 
బాగుంటుం దని (పయత్నించాను. నొ 

ఘనతేకోసం చేస్తున్నా నని ఆ పార్టీ 
& స్థలంమోడ శకను "పెట్టారు. 

తిరగ లేక ఛీస్తున్నాను, మంచికి ఫతే 

చెడు ఎదు రయిందిలి 

మంచికుక్క్ళ. 

వెట్టి యె_త్తని కుక్క, 

పిచ్చికుక్క_కు వ్యతిరేకము, 
(WE, 

స 

మంచిగంగులపాలు 

ఆవుపాలు. 

గంగగోవు పాలు. 
బసవ, తీ.62 



నుంచి... వుంచి 

జ్రలవ టి జము వమన 

మంచి గురస్తు 

బలే విద మనివమివి అన్న 
రు 

ఆఅరగంతో వాడినదిె, 

“ఆము, "సేం బెల చబాంపన య్యా | 

మ ేమి, రజ్జు లాడెదు మంచి గురసను 
వగుదు.) కుక. 2.414, 

నుంచి చెయు 

మేలు సేయు, 

“వాడి కంత మంచి చేశానా ౭9 కడకు 

ఒక్క నం చిమాటు అన్నా డూ 29? 

యె, 

మంచి చేసుకొను 

ఇతరులకు తనె ఆదరము 

కల్సించుకొోొను, 

“వాడు ఎక్కడికి పోయినా నలుగుర్నీ 

మంచి వేసుకుని హాయిగా ఉండ 

గలడు) వా, 

మంచి దను 

నే నను, అంగీకరించు. 

“ఆని సూచించిన మంచి దంచు విని 

యయ్య చ్లా కీ నిం గూర్చు న్యాతనికిం 

బాస యుసంగి.”? 

సుక, 1.521. 

66 కీడా, నూనసుఖ పవెొసంగి ర మన, 

నా నరినా&ియును మంచీ దను 

(మెంక్కి తగన్ టి నిరంకు. తి,5”. 

మంచిదానవు గలిగితి 

బ లేడానివి దొరికావు. 
“త్రలియంబోండి మంచిచానవు గలిగి 

తి, ట్రరుగుచింతు రమ ! యధిపుమన సు, 

విఠ'స నుయ చని? (పభా, 5.19. 

579 

“౪ ంగిగోనుపాలు గంళు6 డేనను మంచిని 

మంది... మంది 

ద 

గాఢనిద, 

(బెక్. 

మంచిసిరు కుంచాల బోయు 

వటిమాటలతో నం తృ వి 
ఆ అలానే 

వణు చు, నిరు తా హా 

వజు-చు , 

' “మాయలం బెటుచు నీవు మంచినీరు 

_ కంఇచాలం బోయుచు.”) 

తాళ్ళ, సం. 8,554, 

మంచినీళ్ల పాయం 
ne) 

అతి సులభము, 

“అషప్టళతావధా నాదిసత్కిం య 

ముంచి, నీళ్ల (పాయము కలానిపుణ ! 

మోక, నానా, 1, 

“వాడికి కవిత్వం రాయడ మంకు 
మంచినీళ్ల (పాయం? 

చూ నీళ్లు (_తౌగినట్లు. 

మంచిస్ళ్లు 

పాన ఊయోా ౫ మయి న 

తియ్యనిసీళ్లు, 

ఉవ్యూనీళ్ల కు వ్యతిరేకము, 
భశ, ర. 

మంచినూన 

నువ్వులనూనె, 

(బాకా, 

తలంటుకొను లేలము అని 

శ, ర, 

నువ్వులనూనె అనుట యే నరి, 

సుతచినో రను ఇదు సిరదు 
ముంచి చేసి కాన చెడు 

లీ 



ముంచి...మం-చి 

పనితో డాని నంతటినీ పాడు 

చేసుకొనువట్ల ఉవయోగిం చే 

వహలుకుబడ్ి , 

“ఆన్న చెలియలికరణి న న్నాదరించి, 

మం-చినోరను జే చేల నించికొంటి.” 

మంచు... మం ను 

మంచిముట్టు 

శుభ|వద మయిన నూలు 

బోను అని - నూ, ని, 

“గ చబచలధూూప౦బు 'నసంఫఘటియిం-చచు 

వారును, మం-బిము న్రైడంద యోాజ్ించు 

వారు. శివా. 2.70. 

మంచిము త్తెము 
ము తెపుచిప్పులో నహాజ 

ముగా పుట్టె న మంచి జాతి 

ముత్యము, 

మంచివాడు 

కళర్ర్రంబ్రత్ర 

తంతులు వను ఆర్ ఎను 

నలచ, 6,25. 

మంచిపాము 

(తాచుపాము, 

క, ర. (వాకా. 

మంచి బంగారము 

అవరం౦ంజిబంగారం, 

ముంచిమన సుప సుకొని 

ఉచారబుద్ధితో.. 

“మా ఎదేదో "మంఛీవమునను చేసుకొని 

దీనికి ఒప్పుకోవాలి? వా, 

మంచిమాట 

అభినందనవాక్యము, ఆదర ' 

పూర్వక మయినమాట. 

““పాదున్ను ౦-దీ చచ్చీ డి ఇంత చాకిదీ 
యి 

చేస్తున్నాడు కడా! ఆమహాతలి 

ఒక్క. ముం-చచిమాట అన వచ్చునా లి 

ఊలహాం మ్ 

కమనం ఏం చేసినా ఏం వేయక 

పోయినా కనీసం జక మం-చివమూ 

టంటజు చా ఇంతో సంతోషి సారు,” 

ఈ 

మంచిమాట చేసుకొను 

భోజనము వేయు, 

“మంచిమాట చేసుకొని మది ఊరికి 

వెళ్లు నాయనా 1? వా, 

నద్దుణ వంతుడు, 

మం-చివాణి 
(వీ 

చూడ లేదు,” 

మురచివాన 

అధిక వర్ష ము: 

మంచి వెట్టు 

మంచితనము చూపు, 

“తనక ననుకూల యగు నొక్క_ దాసి 
తోడ, మాలిమి యొనర్చుకొొని యుంచి 
మంచి వెట్టి. శుక. 8.294. 

మంచి వేళ 

అనుకూల మయిన సమ 

యము. వాడు వచ్చినవేళ 

మంచిది, 

““నసీవము పుటించి యపఫుడు చేంజేతయ 

చ చెక్కు. ణా 

దీన కానియ్. బు క్రైండు వితులు 

' భాలుచు మం-చి వేళ వచ్చితి నను-చచు 

శావిం-చుకొనుండులిి భుక, 2.450. 

మంచుకారు 

హీమంతబుతువు, 

శం. భా, 1.86. 



మంచు... మంటు 581 మంటు... మంటు 

మంచు కుంచముల గొలువగ్లల 

అసాధ్య పు కా ర్య ములను 

నిర్భం_ర్తించ గల కడు నేర్పరి 

అనుటలో. . 

మంచును ధన కొల 

వడం సాధ్యమా ?ః 2 

కుమా. 8,185, 

మంచుకొండ 

హిమవత్సర్వతము. 

““మంచుంగొండ యనుంగుం బెం డ్ 

కొడుకుకజ మధ్యాన్నా కాలంబు 

చ్కేవించుకా.”? పార, భ్ వవ్, 

మంచుగొను 

మంచు కప్పినది యగు, 

““వనజము లెల్ల మంచుగొని వాడినచో 

నొక పువ్వు నిల్సినకా, 39 

కో, నం, 6.795, 

మం చై క్ు 

మంచువఆ వపిరిసిపోవు. 
“దీ, ర్లాయుహ్యుంబు లభిం-దచు రోగములు 

మం చె పోవు...” 

జాహ్నవీ. వి,న 9, 

“పండి ఆ" రాధ్యుల. (బస్తుతించినను, 

వుం డెడిదావాగ్ని మం -చయి పోవు? 

పండితా. దీమా. 2 ఫా. 2 పం, 

మంట గలియు 

నశించు, 

“ex హారములు నామావరిహషము |; 

లయ్య, మాన్య ంబు pee వుంట 

గలి నుం? రావులిం 89. 

మంట గలువు 

నాశము చేయు, 

= 

న. 

య గలుపుదు మన్న థు 

య wg నచ్చటి కంగన విభుని 

కలు ర్మ 56. 

టచమురు 

grr నూనె 

మంట చేసిన పలి 

ఆకారం తవ తద్దుణం లేని 
వట్ల ఉవయోగిస్తారు. 

మంటితో చేసి నపులికి 

ఆ కారం తప్పితే 

ఉండదు కడా! 

(కొర్భం 

వేమన, 68. 

మంట పుట్టు 

కేోవము కలుగు, 
“తీర యా తాపరాధీనుల. గనుంగొన్న, 

మది" నెన్న (డును లేనిముంటు పుట్టు, 09 

నిరం, 2,25. 

“వాళ్లో అక్కడ చూవేసరికి నాక 

మంట పుట్రింది. చెప్ప వద్దూ, గీ 

మంటమారి 

కోకిపి, 
“అప్పుడె మంటమారి కుసుమా స్త్రుండు 

నన్. (బెదుకంగ నిచ్చుసే.? 

బౌ 

వి. పు, 2.229, 

మంటమారి తనము 

కోవన్య భావము. 
 “మంటమౌరితనంబు జూానికిం 
 దగుణఖు) 

మంట యెత్తు 

(పభు.౩. ర6పొ. 11పం, 

బాధ కలుగు, 

కాలుట ముదలగువాసని వల్ల 

కలుగుబాథ, 



వముంట.__.వుంటి ధల మండ... మండి 

కన
న 

ననన 

మంట యొతుతూంది, న గిస్తారు. 

అనా వి 

ఫ్ మహ 1 ““దా నన్నెందుకు హాస్యం చేసావు రా. 
వోచాలి,” క 

మంటల మలచిన తూ వగు 

మంటలతో చేసినది అగు, 

“మంటల మల౭ంచినరూ యె, మింటు 

నడరి చూ చూపు (మిం గదం 

ఇయు”? 
డ్ మాది, £,182. 

అది మంటి ముక్కు_ర. వీడున్తూ 
కూర్చుంటుంది” బొ 

' “వీడితే పోయే మంటిముక్క_ర,? సా, 

మండకంచము 

మంటలో మిడుత వీరము. 

సూపు 
అపాయ మని పెలియక 

అపాయము పా లగు, 

వార్ ఉితోంల బెనంగుట మంటలో 

మిడుత వీరము నూపుట గాడి 

అంచు కట్టిన కంచ మని 

శర 

మండపప్వు 

వేయించిన వహ్సు. 

““అరకువంబులు దక్కి లాలు వెరారుం 
cs 

డలు ఖందడంబు చలిమిడి మందడపప్పృ లి” 

వార. 6.55. 

 మండాడములు బండాడములు 

దుర్మతి [939 ఊత, హారి, 8.14. 

మంటిగూండ్ల్లు 

ఒక రకమయిన పిలల ఆటు, 
మా ళా 

చర్య చ్చ కాయలు కిం గానుగ 
=] 

(తిప్పు ళు గుత్తి మెళక్క్ళుడు మట్టి. 

గనా ౦డు,”? పాూం'స, తీ.146. 

మంటితిండి 

తేలు, 
నాం, ని గం జబ” ఏతి, 

మంటినూనె 

మట్ట లోనుండి తియునూసె, ' 

వాడుకలో మట్టినూ నె, 

nen) మట్ తెలముః 

మంటిముకగ_ర 

అతి సున్నిత మనుట, 

(వతిచిన్న చానికీ నాచ్చూుకొనే 

మరాతటులు, జం, 

సము ess ఇంక మంజాటడంబులు బం౦ంాళవె 

దంబులు వృధా కొొండాటంబులు మాని 

కారగంబులు వూని యని జేసీనం -గాని 

వోనియ మనుబారును..."” లక్ర్మీవి. 

మండాడు 

వాదించు, 
పథ 

““జద్వతాకామిను లెల 

టయు,?? | 
నర, "రౌ, చుం, పు. TT పం క్షి. 18. 

మండిగా లిడు 

హు అ BN 

కూర్చుండు, 

మం డాడు 

సు జ్ కాని 

 “మండిగా లిడి దంతకుండా(గవా తి 

| 

. జించ్చి జలధరాంభముల గరుల్ చలు 

' లాడ? మను, ల,44ు, 

' మండి పడు 
శీ 
1 

ls 

శ 

ఆ(గపహావరవశు డగు, 



వుండి...--ముంత 5రికి ముంతే... నుం (తో 

శరర న కుని వజ మండిపడి?  మంతరకాటుక 
నిదంకు, 4.తెర్, 

మండి వెట్టు 

లుంటి కాలు ముడిచి మూక 

రిలం, 
ar 

“ఇవ్వి భ ంబున విసరి నేలతో (వేసి 

వ్ప్రన మండి వజెట్టిన.?? 

భార, విరా. 2.18. 

మండుకొను 

మండు, కోపించు. 

మం(తొంచిన "కాటుక. 

“ఆది పెట్టుకుంటే వకీకర కాది సిద్ధులు 

కలుగు తు మంత శాస్త, న. 3 

బన, స్ట్. 185. 

యూ, ముంతకాటుక, 

' మంతు కక్కు 

Se చెందు, 

కుండ మెనకాలదండంబు డాల్సిన, ' 

దండభధరుండపోఃలె మండికొనుచు.?? 

భా. రా, యు, 1218. 

మండు నెల 

వసంతబుతువు. 

“మండు నిఅతోడం 

యొన, నిండునెలతోడ.”” 
తా. వారి, 2.198, 

దన మేనవోవు 

మంతన మాడు 

ఏకాంత నూడు, 

“ఆయితే పాటు లెస్స యంచు దయి 

తతోల గపోలములు సోంకలణ మంతన 
మాడె నవ్వుచున్ * కళా, 7.155. 

మంతన ముండు 

ఏకాంత ముండు, 

““మేనకాడదేసియుం చాను మంతనం 

బంండి.?? వార, 5.11. 

మంతనమున గోడ జేరు 

రహాన్య మూడుట కై ర్చి 

మూటల వేరు, 

యును ెలిపి,..,”) కుక, 8.278, 

న. కా ఆ మాలా దానాల. దాదా. ఆతడు తానాకు దానాలు దా. పారా #4 

మం "తు అనగా మూ ట,. 

మాటా మంతి అనే జంట 

వదంలోని మంతి కూడా 

“మంతుి” వదవికారమే, వడి 

మంది చెపహ్పూకొను మాటల 

లోనికి వచ్చు అనేఅర్థంలో 

ఈ వలుకుబడి యీర్చడింది, 
వార్త శక్కు. ఇలాంటిదే, 

“భువిలో, మంతున కెక్కి నట్టివాను 
మంతుం గొలు నిహ్రైప్పిక్న్ ౨౩ 

దళాః 1.8. 

“మంతం కెక్కి_ నయవ్యసుమంతు ననున, 

హిత 

కుక, 1.180, 

యించి (ప్ యఫాషణ౦బుల 

వొనర్చిఎ) 

మంతురసాని 

ముంతసానసి, 

పురుడు పోయునది, 

పాండు, 4.21 

యా, మంత్రసాని, 

' మం తకాటుక 
“అంతట. నది యపూటజె చని, మంతన 

మున గోడల జేరి మండోదరితో, నంత ' వశీకరణతకై. మంతించి చేసిన 
"కాటుక, 



మంత___మంత 584 మం (తే అర (త 

మం (తే శా ద్ర ంలో కొన్ని 

కాటుక లు 

ఇష్టులు వకీకృతు లవ్రుతా రని 

చెపారు, 
వేలి 

“మ౦1త కాటుక దగన్ ఫాలా తుల 

గార్పింప న, గి రిజూ తాత్శజ వటి నాన 
౧ లు 

మరి నింగిం బర్వె నీలా[భముల్ ౨” 

కోమా. 6.96. 

మం|(త గాడు 

వెటుకుం కు” 
ఈ 

. “ఇంతలో 

రోగనివారణనె, భూత 

చేతాదుల ఫీడావరిప+ రా 

ర మె నిళను మంతించి 
GW: "Oa ౧౧ 

చల్లడం అలవాటు, 

మాడిన "నేమి చేసెదవు 
_మంతపునీళులు సల్ల వచ్చు నే ర్జ్ర9 

ఊఉ. పారి, 2.19. 

ముం (త పున్ళ్లు చల్లు 

మంతతం(తము "అరిగిన | 

చాడు. 

““ఆబ్బ్భుర, మగుచుకా జగమంత గాని 

యాూాటయబపో లెక ,?? 

చిన్న చిన్న చిట్కా-_లు, 

(బతికించు. 

వుం(తించిన స్ళ్లు చల్లి (బతి 

కించుట వునకథ ల న్ని టా 

విన వస్తుంది, 

““పోడిమితో డం -గాచి ననుం బుణుంనిం 

ఆచ్చ. రా యు; 549, 

మం(తతం౦ం(తాదు అన, 

మామూలు తేతంగాలు. 

కర్రు మం(త్రతం(తలూలామాలములను, 

నోములదేహి! నీ కడుగదు నొప్పి)? 

బసు, 6 ఆ, 150 పుట, 
ఆహా 

Cran 

| 
1 

మం[తతం(తాలు 

మూయలూూ మందులూ, 

మంత తకాశ్ర్రంలో మం. తాల 

వలెనే తం[తాలూ క్స్ని 

ఉన్నవ్, జం, 

““మందులోే (చమాకులో మం(తతంత 

ముల్లా.” 

పండి. (ప్రథమ. పురా. పుట. 889, 

మం(తపుసీళులు 
నుం[తించిన సీలు ॥ 

మం(తతం(తలూలామాలములు చేసె 

జేనినం గాక యింతలో, మాడిన నేమి 

చదవు మం (త జ్ర నీ ళులు చల్ల 

వచ్చు నే£”) ఈ. వారి. 2, 16 

మంతసాని 

(వ నవ కాలమున పురుడు 

పోయు(స్త్రే. 

రూ, మంతురసాని, 

మం(తాంగము 

మం|తిత(ము, తంత్రము. 

శ, ర, 

“ఏదో మం(తాంగం చేస్తున్న ట్టుంది. 

వాల్లి దరూ ఎప్పుడూ ఒకటిగా కలిస్ 

తియగసతున్నా రు. 09 

మంతించి పొరక తిగుచు 

మం(తము చేసి ఒక పుల్ల ను 

దిగతుడిచి పాటు వేయు. 
““దొఢడ్డజనం బులు మంత్రించి పారక 

దిగి చిన నీరు మే పుడిగి గిరులు (గక్క_ 

దల వబాపోవు చున్ ౨)” మను, 4.7 

ళ్ 



మంద__వుంద రరి5 మంద_....మంద 

మంద కట్టు ముల దన్న (మా కెల్ల దెచ్చు 

Es నత్తువ కఠుగించుట కై మందుకు కావలసింది వ 

ఆవులు, మేకలు మొదలగు చిన్న ఆకో చాలు, దానికై 

వాని మందలను రాత్రులందు 

పాలములలో నిలుపు. 

“మంట కట్టినందున ఊరిఅవతలఅ 

పాలం ఈసాలు బాగా పండింది 

రెం 

5 Ar లలు జేనుకొను 

కలటుడ, 
63 

న ర 

మంద కాడు 

వశునుల మందను కావలి 

కాయు్హపూా డు. 

గవద కొలని బంటొ చేరమమంద,, 

కశాండోే ఏ) 

పండితా. పురా, 156 పా, 

మందగుది 

వశునులు కా లీడ్చుకొంటూా 

నడుయుకుంటిన డక , 

మందగొను 

గుంపు కూడు, 

“ఇచ్చట మంద గొన్నవి, యిచ్చోం 
చానినవి జూడ యిచ్చి యిచ్చి యను 

చున్ ౨? భాగ, 10. వూ. 504. 

మంద టాడు 

కలియు, 

“మోకు మోకీ ముందటాడి మారు మోరే 

మోలోను ఏక మె కూడితిరి మో 

రిందుకా యిది, 

తాళ, “నం, 12.106. 
¢n 

ఆ చటును చెటుసే వెల 
ఆం రా లా 

గొంచుకోొబణి వచ్చుట - మాచి 

ర మంకు కాల్సి వచ్చుట 

వంటిది, 

“కురిం, బోని. దుముంబు క కాని పతిజా 

మం దన్న (మౌ చెల్లం చే నవభధిం 

బెట్టిన? ఆము, రీ. 74. 

మందపట్టు 

గోహము, 

వశువు లుండు-చోటు. 

“మడితోంటి కళ్ళంబు మంజప ట్రసెడి, 

యడియా'న6 బో కార్సి యంతటంల 

బోకు.” ద్వి, వారి, వూ. 519. 

మందపిచ్చుక 

మందతో కలిసి యుండు 
విచ్చుుక , 

వరి దల న్కు 

అరు దగు, 

66ఆఅందణం6 గా దన్న నవ్వుల మూక, 

మం దయి పోయిచే మౌని శేఖరులు.”? 

వర, రా, బొ, పు, 17*1,6, 

మందల విడుచు 

(పొణములతో వదలి చెటు. 
లు 

(ws బెట్టి సవా చేవుం జాలుకన 

'మరించ్వి మందల విడువంజే మాయ 

లానే.) భార, కర్త. 1.42. 

మందలో కలియు 

| గుంపులో కలియు, 



మందా... నుండి 

ఎలాగో తిరిగీ మందలో కలీశాడు.?" 

లె, 

మందాకు పసరు 

రహి పిండిన వనరు, 

మందులకు వనికి వచ్చేఆకు 

లను మండాకు అనడం నేటికీ ' 

హరి బార కొన్ని ఆకుల 

రనంతో బంగారం చేసా 

రన్న (వతితి రనవాదులలో 

కలదు, 

కళంష్టాోక్రి బంగారు సేయులు కొజకు 

మున్ను, (శవా విడిాచినవముం దాక పస; 

భవంగాలిి ఆము, 98, 

మంది 

జనము, 

నేటికీ రాయలనీవులో వాడు 

కలో ఈన్న ది, 

(గాంధిక ౦గా ఇనాలఅమంది, 

ఎంతమంది, ఇంతవమంది-వవో 

సంఖ్యతో కలిసే వాడుక, 

“పాడుచు మండి ఇంతల. కేల, 
క శకాంతపతముల నంతంత నడ 

చుచు,” 

పండితా, ద్వితీ. పర్య. పుట, తీలిరి. 

మంది యొక్క వయి తే మజిగణ 
జ 

మయమలవన నలి సొ 

మందిదవ్యము 
నృ కేసరి, శత. 60. 

చూ, మందిసామ్ము. 

మందిసొమయ్ము 

పర దవ్యము 
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“వాడు ఎన్ని తిదుగళు తిదిగినా 

మంది... మందు 

ఆఅందటూ ““మందిసామ్ము తినడానికి 

మునగాశే.?? వా, 

మందీ మార్చులం 

వదివాదం, 

| “మండి మార్భలంతో నవా ఆమె 

| పుట్టిల్లు చేరింది.” వా. 

మందు 

| అరుదు, 

“మణి దానం గలిగా నేని కూ డగుట 

' మందు.” ఆము. 4.127. 
ce (పాంతంలోో బియ్యం ముందు 

కనా దొరకచులి వొ, 

ముందు అతికొద్ది గా ఆవ రానా 

గిసారు కనుక అందువై 

యెర్పడినవలుకుబడి., 

ఇలాంటిప *కలిశానికి లేదు” 

ఇత్యాదులు. 

బూ తెగా లేదు, 
యాం. 

“మందున ఆన గొలు చిన్న లేక?’ 

బసు, 4.97, 

“మంచితనం ఆ ఊల్లో మందు ఆకె నా 

వొరకదు*ి కామె 

మందు కైనా 

ఏ కొంచె మనా, 
అహా 

“మందున కనను (మౌ కను పేరు, 

“సందును "తేకండద “సంస, ? 

బన. లె.రర్, 

ఇ లంతా శగాలిసే మందు కెనా 

| ఇంగువ కనిపించ లేదులి 

మందుకు లేదు 

sae హై నప ము 

Ce 



వముందు.__మందు 

మందు కైనా (లేకుండ) 
ప్ మాతం (తేక బోవు), 

కొంచెం కూడా, 

“మందున జ్ న భన్మ్మతివుం(డాంగి, 

యెందును లేకున్న.’ జసుః 6.154, 

ళ్లు ండ్రీకో బియ్యం మందు కె నా లేవు.?? 

వా, 

చూ కలి కాని నా. 

మందుపట్టడ 

శరా తొల, 

బాణసంచా తయారు చేయు 

వోటు, 

fn 

కరు. మై 2.204 

మందు పట్టు 

కైౌెవథం గుణ మిచ్చు, 

“ఏమందూ ఆవిడకి పట్టడం లేదు, 

రోగం నయ మమవుతుందో 

ఏమా 1?” మ 

మందు (మాకు 

బలా 

జం, 

మందులూ వమూకులూ.__ 

యంధదూూా వమూాాకూ అసి 

వాడుక్, 

ముందులుగా మూాలికలూ 

వనికి వస్తాయి కదా! 
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ముందులున అె నే, స చెట్టు 

ఆకో వనరో కూడా మం' 

దుగా ఉవయోగిస్తారు. ఒతే, 

అర్థ మున్న రెండుమాటలతో 

ఏర్పడిన జంటలు వదం, 

| 

వుందు.__వముందు 

““మందులో (మా౭యకులో మం(తతం(త 

ముతా?” 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, లి89. 

“దీనికి మందు మా కే నే ముం. 

బన లీ.74. 

““ఏఎలుంగను మందుమా “కేమియు 

బన. 2.59. 

కకమందూ మాకూ లేదు _ ఊరికే రో 

చములా పోతుంది?’ 

మందులమార్దు 

తయ ం౦ందులు మాకులు చెట్టి 

(ఇభురూషులను) వశం వేనుకొనే 

Ch 

వాయాస్త్రే అవిహయంలో 

ఆవయోాగించినతెట్టు., 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. 848. 

మందులవాం.డు 

నుందు లమ్ముకొెని జీవించు 

““మందులచాళ్ల దగ్గర కానీ దీనికి కావ 

లసినమూలికలు దొరకవు” 

మందులాడి 

వళ పివభములు వెట్టునదె, 

కమ ందులా౭డి నాడుగు నాని నీ 

బూతంబు, పిసిండి బిచ్చగాండ్ల చన్ను 

గుదియ4?? చెన్న. ఎ లెత, 

మందులు తల కక్కు. 

దుర్చోధకు చెవి యొగ్గు, 

వకీకరణమునకు మందులు 

కూజా ఉఊఆఉవ ఊమూోగిం నడం, 

వాటిని మద్దువుందు అనడం 

ఆల మాటు, 

“ఏం మందు వట్టిందో ? చుడ 

రుం 



ముందె... మక న్88 మోక జామను 

ెవ్పిం దంతా వీడికి వేద మకరబివ్పీ 
వాక్యం ఆనుట అలవాటు. మకరతోరణము. 

““తులువ చితాంగి మందులు తల. భూ, మకరవ్నీ, 

కక్క, నలి నేగి భూపతి నామాట మకరబ్సి 

వినక, దయశాలి సారంగధరుని నా ““మకంబ్నీ గురుజూపరుంజు వెలఅయయుకె 
సుతుని దయ లేక చంపింపం దలంచి | ్ క్య్యండు -భీ యం చనకా.? 

యున్నా డుం? 

సారం, దె. 2.478. 

మందెమేల మాడు 
వరదరిపోాన మాడు, 

తశ జె 

మాను.) మ“ గా, వారి. ద్వి. 898. 

మందెమేలములు 

హోన్యోో కులు, నరనములు. 

“మందమేలము లన మాటలాడ ంగ 

రాదు. రుకాాం, జే, రతి, 

మంప్పుగొను 

మదించు, 

శ“మంప్రుగ్ొొన మే యెణుంగక మలసి 

మలని ఎ)” డా. వాది, 4.26. 

మంపు గొలుపు 

మ తిల జేయు, 
శ ళ్ళ 

శ ర, 

మంబరము చేయు 

కలు, 

“దేపడలం బటి మంబరము చేసె దిగం 

బర వేష కృత్య.” 

ఈ. వారి. లె.1ర5్ని. 

మకరతోరణము 

మొనలిరూపు వర్పడునట్లు 
కల్స్పించినతోరణము. 

పార్వ, ol 1 4, 

భూ, మకరచిబ్బీ. 

 మకురు పటు 
ప) 

డొగాదవు నుంజమేలముల్ ' 

అవద య అలలు నాక శల. మాలా. చాలక ద. ద దాదా నాననా దాచ మాములు. 

ఎులయులుట యు... తాతలాయనమునాడాల. పాని... దండా జాయ కానా నాగార లా నాలాల... నవనరా లలత ందానాడనానాాన... చతాంకానలా సారం కాసలాలనానా కాలా నానా నానినాకాానాకంం. శాశా 

ముట్ చం. అ. పన 

వ ర, | 

ముండికి వేయు, 

“శిశువు మకురు బట్టి ెడిపోవును.?? 
కాన్సీయా. 112. 

సుడి శైంకి మక్కిాగా 

అనలుకు సరి యెననక లుగా, 

6. తెన్లు చేయుచో, మకి్కి_కి మక్కి 

యన్న లుల మౌర్చిన6 గావ్యము కావ్య 

మె టగుక, (తె, జూం 

మక్కు.డు వట్టు 

గడ కటు, 
ఆ టు 

““యరుల (కొ వ్వేండినెత్తురులు పలం 

వమోూ అను వుక్కు_డువటి.”” 
ee 

వర, ర్మ యు పు, 8348.9. 

మకుగడు వేయు 
రహాన్యముగా దాచు, 

కళ శుడకి తెలియ కుండా ఓ మె 

కాలా నొమ్ము మక్కు_డు చేసిం దని 

వినిక్లి* నామ. 

మకుగ మారుచు 
జీ జల్ పట్ట పల్హార్పు. 

TT ఆ నిలింప్రుల? బట్టి ముక్కు_ మారుచు 

చెత్యమండలి “లిన? 

వర, ౨ కిషిష్హా 0, భు 506.20« 



మర్కు. మన౫ మగ. మగ 

మకుుు._వకాడు 
(పియుడు, 

“చిక్కు_క చక్కు_౦బోను మక్కువ 

కానికె పొక్కి. తమిం జిక్కి లి 

(పద్యుమ్న చరిత. 8.75. 

మగకజఅవున పడినగతి 

మగవాడే కర వెనట్లు, 

“మంజావాణి మనోవథ మగకజఆవునం, ' 

బడినగతి నుండల దత్సుర|షాంత సీమ. 

శుక. 8.545. 

“ఏమిెకీ? వాడికోసవే అంత పడి 
చసావు, మృగ చా శే కర వయ్యారా 

యేమి * 

మగకూడు కుడుచు 

రం 

పొరవముతో (బతుకు, 

న ంహా. 2.184. 

మగచెయ్వు 

నంభోగము, 

“మగలతో నిబురించునుగువల మజ 

పించి మగ చెయ్య లానరింప మది. 

దలంచు,”” విలా, 1.76. 

సుగతు విడచిన రూము తున 

నటు 
రా 

అనలువాడు వదిలి చెట్టినా 

జ వాడు వదలనటు. 
షా C౧ 

ళమగ్గండు విడిచినా మాను విడువని 

యటు, నగినా మనసు గోసినా లోకులు 

మానరు? తాళ్ల, నం, 8.220. 

అ డొల్లని యాసతిని మారి 

యుల్లదు 

మగడు ఆదరిం చక పో చే 

మాూారిలాంటిది కూడా ఆద 
పహ తాన ద మమ సననం తానం సందని వం మము తాయి. ముదు. మినా 

రించదు. అనగా ఎవరూ ఆద 

రించ రనుటు, 

ఎ లెద లోకములో మగ్గం డొతఆని 
cn 

యాసతిని మారి యొల దనంగకెలి 

శుక. 2.116. 

మగ తాడు 

మగ తాటి చెట్టు, 

“మళ తాడునందు నుదృవు మగుమో 

నాకటొకటి గాల్సి యజదుగములకొ లి” 
థి 

చి. ని. 

మగదక్షత 

మనగ దిక్కు. 

“వాళ్లింట్లో మగదకుత లేక నలుగురూ 

నాలుగుచారు అయ్యారు."” వా, 

వా, వముగదిక్క్కు, 

మగదిక్కు_ 

ముగదతుత, 

“మగదిక్కు_ లేనిసంసారంలో పిల్లలు 
ఒకరిమాట వింటారా 9) 

చూ, మగదవతత, 

మగనాలు 

జివద్భ_ర్హృక ము త్రెదువ, 

మగ నాలి 'సరిపోల్పం దగదు విభవ.” 
కాలీ, 2,88. 

మగని గంప బెట్టి యమ్ము 

గయ్యాళి యగు, 

ఇది. నేటికీ వాడుకలో 

ఆన్ని, 

“ఆది ముగుత్లి గంపలో 

పెట్టుకోని అబ కన 

వస్తుం" దని కూడా అంటారు, 

వేమన, రి, 



యగ___మగ 

మగనిల్వు 

పురుషుని యొత్తు, 

“ఇదా నూజుమగనిల్వు లీ యున్న 
విలములి 

పండితా. పర్వ. ఫా. వితిర. 

మగపంతము 

నౌారువము. 

కము పంతేంబున మానసారుం డనిలో 

మా కలి చై ఇ తినక) 

దనక. 2.81]. 

మగవంద 

వీదికి వాడు. 

““కదలం డేమగపంద కూరుకుళతెకా 

గన్మ్యూసి ౨) ఇగ. 9.405. 

మగపసరము 

బరు, 

© 

66 మానును మేరయును మెట్టు మగప ' 

'సరంబుకాటిి ద్వా, 9.69. 

మగపాటు 

పురువత్వము, 

పాండు. 4.274. 

మగపాడి 

పురువుభర్మము: 

“మగ పొడి గా దని మడి నిళ్చ్ళయిం చి.’ 

రం. తూ, కిషి్టి 0, 20కి, యా, 10. పం, 

మగపాలు 

భఛ్రర్తభాగము. 

6 క్రూనిర జా తొ క్షీ మేనిలో సగ పాలు, 

గణుభటింప మగపాలు గాల నున్న ది?” 

వార, తి,2ెర్, 
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అపూయనానామాతాన అన వాచా వాతము. ఏలు 

మగ ___మగ 

వముగపీచము 

కషురువన మోూపహాము. 

“మినుము భృత రాష్ట్రవంళం, బున మగ 

కీచంబు నెల బొలియించితి...?? 

భార, సా. 2,91, 

మగపురుగు 

పురువమూా (తుడు, 

““ఆసభకు ఒక్క మగపురుగు రాలేదు, 
అంతా  ఆదవుళయాళ ౦,3 వా, 

మగపోడిమి 
పురుపుత్వము, మగతనము, 

(స్ర్రీలను నంత్భ పివటుచు 

శక్తి, 
“ఇతనికి మగ,పోడిమియే లేదొ 

యనుచు బొక్క చు మడిలోకా.?” 

సుక, 1,291, 

మగపోల్కికూటమి 
పురుపూయితేము, 

ఓం; భా, 2 108. 

మగమాట 

వారువషవవచనము , 

““మగమాటల్ మన కేల నాం డల 

హానూమంతుండు లంకాప్రురం...ి” 

భా, రా, యు, 125, 

మగమానికము 

వ(జము, 

మగమొలక 

పురుపునం తానము, 

6672) తేయకామినీసం, ఘాతము మగ 

ములక లనకడుప్రులు డిగా...) 

ఉ, వారి, 3,157, 



మగ మగ 

ఇది వాడుకలోనూ ఉన్నది. 

“వాళ కు అన్ని పహాంగులూ. 
a) 

ఉన్నవి, అంత ఆస్తి ఈంది, 

అయితే వాటిని అనుభవించ 

డానికి ఒక్క ముగ ములక 

చేదు.” 

“నాదు సంపదకు ౫ క్కు_గుచుకా, 

"పంల్క_ క్ కింకం బుటునొటి) 
౬ 

కళా, 4.75. 

మగలంజ 

మిటుడు, 

కకములయుచు మురియుచు మగ లంజ 

వోలె” పండితా, పురా. 122. 

*ఈళలలనల6౬ బేర్చుం జూచు మగలంజాియలం 

"ని... కో, సం, 8.145. 

మగలపవాల్లలు 

మగవోడుములు, పురువ 

రతులు, 

““ఫారడడను సూడ మగల పాలలు -నాళుల 

పాలలును నిజంబ పోతె నుందు,” 

క్షమా, 11.46. 

మగల మగలు 

గండరగండడు లాంటిది, 

కకనయనయుగతీ వలిడామురల మనల 

ముగ లై “డా లగయ. టి 

నాదెళ్ల, 

మగలాగు 

ఆపరలతి, 

(శర 

మగలాడు వారు 

మగ నాండు. 

నటి వాడుకలో మగనాలు 
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టట... ల. ద లా అ ద నాల 

సా. ఆదా కారా... దద కాం అకాల త కాదన దమ సతు మటల. మాను దానా తలారా. కా తాలాలు ఆతా 

మగ... నుచ్చ 

అనే వకవచనరూవం, ఇక్ట_డ 

మయముగలు గల ఆడువారు. 

““మునగ్గలాడు వారికి మరిగి ఇ 2౫౨ ఇ ఛా జీ 

మగవాడు 

మబునగొడు, వీరుడు, 

“తెఅం గొప్ప రాజుల చెచ్చితి వేని 

మగచబా౭ంర వన వచ్చు నుహొ లోన 

నిన్ను +?’ ముెరా శు. 66. 

మగవాని మేలు 

“కఆమఘ్హు డా రాజకీర మి టను-చు6 

బలిక్క మగువ వుగవాని మేలు నమ్ముంగం 

దగదు.) శుక. 1.844. 

erate 

వారువము, 

వా, మొ. 70. 

మగులుగోడ 

చుట్టుగోడ, (పాకారము, 

““మగులుగో డమోం౭ంద (మా౭కలు 

చిగురుజొంపములు...’” కళా, 38.66 

మగ్గపుగుంత 

సాతలెబాడు బట్టలు చయుట 

బ్రా కూర్పుండువల్ల కంర? 
రె మట. 

“కుం నె మగ పుగుంత గనాటంబు 

పగ్గ ౦బు, హాం"స. PI Ey pn 

మచ్చ గటు 
ట్ 

నింద తెచ్చు, 

“కూరిమి గొ సదరు చుం గాలి ఇబ 

ననుచు, మచ్చ ౫ రుణం విడు?) 

వర. రా, యు. పు, 75.12. 



వముచ్చ---వుజ 

మచ్చనాలుకవాడు 

నోట మూట నిలువసివాడు, 
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6ఆవమ చ్చ నాలుకవాడి శందుకో 

చఇప్పావుళి ఊ రంతా ద ండో శరా! 

వేసాడు? వా. 

మచ్చ మాపు 

నింద చేయు, 

“సి మచ్చ మౌాపుతాను, చూడు? వాం 

మచ్చ మాయ 

రిక తెట్టు. 

చూ, మచ్చ మానసి పోనూ, 

మచ్చ మాసిపోనూ 
ఒక తెట్టు, 

మనిపి నశిస్తే గాని మచ్చ 

మాసి పోదు. 

వచ్చిన పలుకుబడి, 

“నీమచ్చ మానసిపోనూ.? 

మచ్చుమందు 

వశే స్య్వాహధము, 

మచ్చుమందుల బొమ్మ గా మ'ససల 

వలచెళి 99 శవ. 2.97. 

మచ్చుమర లేక యుండు 

యు 

ఊడాసి లు 

వమా(తం చెక్కు. చెదరక 

ఉండు. 

“సీగుకతమున  _ 'సకియల చేర్ప్చువాసి, 

చనువుల బరికించు. దొడవుల యమునికి 

మట్టు, మచ్చు మర లేక యుండ "నేవు 

రక యోముల కళా, 7,102, 

మజవాప్పు 

భళా, 

wr 

జు om a అ ఆం! ఆ ఎలు 

న టా కాల లాలా. వానా తాల తా 

దు మలక ానాతంు. న 

య అజం ల ల. దానను. నారనరాలు. మ. 

య... 

యజ... _ మటు 
జ 

“మజ బాపు పండిత మల్లి కార్డు 

' నుండ 1)? 

పండితె. వత, దిశా. కుటు, 907. 

చూ. చాంగు బౌ, 

మజ్జన మాడు 

స్నాన మాయు. 

“ఒడయ చి లేళ నాయానికిని మజ్జనం, 
బాడి శివార్చన మాడ చేణ.? 

కా, మౌ, ]1.ఏిన్, 

మటమట 

కోవమూ వినుగు. 
““మలటుమట యిీాతనికిం 

మ చేమో! 

మటమట మాడు 

ఆకలిచే నకనక లాడు. 

““ఆఅంకట మటుమట మాం౭డుచు.”? 

భా. 9.241. 

గ మర 

పాణి, 6.45, 

మటమట లాడు 

యుండు, 

మటుమాయ మగు 

యాయ మగు, 

వా డున్నట్లుండి మటుమాయ మె 
పోయాడు” వ్య 

మటుమూయల బండి 

టుక్కు_రి, మవూయాని. 

““మంకో దిమ్మరి మటుమాయలబండి,?” 

ద్వె. కుదమ, 4,298 చపా, 

మటుమాయలాడు 

"వరానగాడు, 

“మకు వవొాయలా (6డు 

హంబం,?? 

ChE 

కంబళ పురీ 

గ, హారి, ద్వితీ, 488, 



వముట--వముటి 598 మటు.....తటు ర్ తు లు లు 

మట్టపలక వష అని తదియ-చతురంగబలంబుల 

పు చెడివలక'. మట్టి మల్లాడి చి్శితవధవిహా య. 

లు కరు. న. జరి భార. కర్మ. 2.83848 

మ ఆ Wes “ఎదురు కోతుల జాలం చుట్టి, మెట్టి 
మట్టమధ్యాహ్న మల్లాడి మె ee... 

నడి, వొద్దు. ' వర. రాయు. ఛు. 262, పం క 12. 

నడినె తిమోదికి త. రుతు 
షా అ | 

వచ్చిన నవమయవము. వగలు ఉత ము 

వన్నెండుగంటలు, *ళ మదిని దు రాపకోపశిఖి మటుక 
“మట్ట్రవమ ధ్యాహ్న్న మిడి నసుభామభుర | మోదటి రాధి 448. 

my 193 పాండు. 1.186. | Ss క 
ee 

మటము సే క ఓ) రు దారికి తెచ్చు. 
ప " య : “మనసు కొందుపాటు మట్టుకు 

ళకద్య ద c వాం ని శల 9 

See స ఫు రా న్ -నెల టు న్స Ge న నూ ప "భాన్ 6 49 చర, రూ, కిషి్కి 0. క్ర 8577.42. 

' క మట్టాడు మట్టుకు వచ్చు 

నెటు, కలతవట చు, 

““ఆఅవి పిండు ముసరి మట్టాడునో లం 

పండితా. పథ. పురా. పుట. 266.. 
“మలంగుకా మటాడు గోరాను... 

మౌాయావమృగం విమ్ములజా .”? 

భార. ఆర, ఆ, 6. 

మట్టి కరచు 
చూ నేల కఅచు,. 

మటితె అము 
Da. 

మట్టినూ నె, కిరననాయలు , 

మటి మలాడు 
we) a) 

వటి వల్లార్చు, చదెఅయు, 
లు ౧౧ 

ధ్ న్యనుక రణము. 

“ముట్టి” మల్లాడిరి మదసామజంబుల, | 
తురుపు. (పబలము .”? 

నింహో(డిణార, శ, 

జనపదంబులం 

Rammed 

మటు పడు 
రు 

_ నరుడు, 

మార ణములం 4? 
ళ్ 

చూారికి వచ్చు, మూట నిను, 

మటు మ త్వా దలోసి ముటు 
కు 6 

ఇది. 
ముది. (గొవ్వినది నీత మటుకు 

౬ 

రాదు? 

వర. రా. అర, వు. 207. వం క్తి. 22. 

మటు చేయు 
9 

“మంచిది నీ పని మట్టు చేయింతుు నని 

కడ లేనికామా౦ధథ కారమున టి” 

ద్వి. శ, సాం 1.718. 

సెరళ్తూల ముగు, 

కకష యద, వమృుగసరీసృపవితతి నిర్మింప 

మట్టు పడ "నేసె నాంయాయి 

జామి, 5,145. 



'మటు..._మరఠ 
లు 

594 యముడు 

తనన న వలయాలా మారరా ర ర నాలనప పకా కాస పమద నాసాకు కపప క
నదరస యతని. నతన నమపమతో మాన కవా న బననాలా కన యదానందారనాపనా నాకనా నబారి తాతను రలాదత

ాతతారా రాద నాత పతర పతకం చదవరా యాలాల నాకాలనయదదపనానిదనాందనానును 

ముట్టు పఅుచు 

నాశము వేయు, అణచు. 

“కూతరు దానవ 

మిం చ్చు, మదగర్వ రేఖల మటుపబజుప,ి) 

భ్మదకుంజరంబుల ' 

స్స! 574 

““పవనసంచార మేర్పడ మట్టు పటిచి.”’ 

గా, హరి. (పళ. పం కి, 1556, 

మడతనాలుక 

మంద మెననాలుక . 

“ఆ మడతనాలుకచవాడికి పద్య మేం 

నోరు తిరుగుతుంది??? వా, 

మడత వేసి తన్ను 
బూగా తన్ను, 

“వా డెక్కు_డో ఒంటరిగా 
చిక్కాడు. చిక్కు. గా చస నలుగుచూ 

వాడిని మడత వేసి తన్నారు," వొ, 

మడ తొక్కు 

తాటాకులు మొదలయిన 

వానిని పిడప్సి దొంతిగా 
పి 
ఒరు. 

(క. ర 

 మడపులేఖ 

మడచిన ఈ_త్తరం, 

మాడుగాటిలేఖగా (వాసి 

యుడ-చి వంవడం అలవాటు, 

_ “మడ పులేఖయు నంది. పడగయుం 

_ గొనుచు6, బడిహారి(కియం బట్ర్టపగ ఆ 

యే తెంచి బసు, 6.168. 

' మడమ తిరుగని మగటిమి 

మటుపెటు 
ర శు 

చంపు. 

“పళ యాబి మోాం౭కాలిబంటి-గా౭ 

జరియి 6-చు, మధు కె టభుల బటి. 

మటు వెళు"? ఊఆ. రా. ౩.15, 
ళ్ చకా. 

మట్టు మీణు 

మరాంద తవ హాదు టి రూ అ 

మూట, 

“కురు ంబు గటుకొన్న గటితనంబు 
ఉఠా ఉం 

సూచి సహి౦ంపక ముట్టు మోజిన 

పాండ్యతుండీర కర్ణాట. కరహాటా 

దులం... రాజగోే. 1.18. 

““దనుజవల భుడు (క్రో భము మటు 
మూల.) ౬ న్ 

వర. రా. యు, ఫు. 446. పం కి, 17. ' 

మఠము వేయు 

తిష "వేయు, 
© 

వాడు మెలా చాళలింటో మఠం 
cn య యా 

"వేశాడు. 

మఠము వేసుకొని కూర్చుండు 
కొర నివాసము కల్సించుకొొను, 

“వా డక్కడ బాగా మఠం వేసు 

రాని కూర్చున్నాడు. ఇంక యొవ్వ 

భూ వాణి అక్కడనుండి కదపడానికి 
va 

వీల్లేదు.” 

నె, 

కాము. 

శ్మతువులకు చెన్ను వరావసని 

త "ర్యము. 

వ కొరుగుటు యనగా 

వెనుదిరిగి పాటి వోవుట. 

“ఇంత నామ్మగి గలిగి మూ యంతలేసి, 

మడమ దిరుగనిమణగ౭టిమి మారు మ'ససలు, 

పద్మ నాయకబబముతోంలం బగ తునెదుర, 

మార్ళాగ ముం జూప 'బాప్రలే మనల 

కగసె3నెక్షి రంగా, 2.44. 

uu 
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మడమలు [దొక్కు 

వెన్నంటి తఆుము, 

వడిం దనరారె నంగజననాభఖు గుణా 

క్యణనంబు చానిల దా మడమలు 

(దక్కు. చుక విశిఖవముందలి వెన 

నియెక్ ఎ? కళా. 8,119. 

ము మెత్తు పరువు 

న కరూడ నేల వోంూావ 

కుండ మునిగాళ్ల వె గగ 

వరుగతుట, 
MR = 

“మడ మెత్తుపర్యుతో మం(తొకుతము 

వీయం బాల్పడి భూసనురభార 

"బిదుర లి శంక. .411. 

మడిమెతు పరువు, 

ఆలా 

భూ. 

మడ'వెటు 
A) 

ముడత 

“పిడమూాట లన్ని యుల చెనుమూ ప్ర 

గాయ, మడ పెట్టి యా చం(దమతి 

చెతి కతి. 

చుఠు, 
ఆ 

ద్వ. వూరి, ఈ. 908 పం. 

మడి కట్టుకొొను 

ఆణార వంతులు నిత్వకర్చ 

లకూ. వంటకూ, భోజనాదు 

లకు ముండు వట్టుబట్టనో, 

ఉతికిన బట్టనో కట్టుకొను 

టె వచ్చినవలుకుబడి. 

“మడి కట్టుకోండి, 

ళయిందడి, 3౨ 

వే 

CE 

భోజనానికి 

“మడి కటుకొని వంట చేసే కాని మో 

అత్త భో౦ చేయదు. క్ ఇ 

న. 'సంధ్యావంద నానికి మడి కట్టు 

కొన్నాడు. ఇప్పడు ఆయనతో మాట్లా 

డణానికి విలు బేదు,'? వా, 

కా. 

ఇచే మడుగు కట్టుకొను అనే 

మదూవంలో కూడా మాల 

చోట్లు వాడుక. 

మడికట్టు 

పల్ల  పుచేను, 

(ము. ట్లు 

కుడ కట్టుకొన్నట్టు 

ఏదో వముహో సీతివుంతునివ లె, 

కొత, 82న, 

మడికాను 

కరడ 

కకరింకీకి గా మడి కానుసపంటి"పిం 

గరార్పుండి, నుంజకెంజూయ పెక 

జదడలం దాల్సి.? నరస, 9,128. 

మడిగూటి వృత్తి 

'జెవునికి వెట్టిన నై వేద్యం 
తినువృ_త్తి. 

“క సాక (పాణంబు లను విడుతుము -గాక 

మా మడిగనాటి వ్భ తి, విడుతు మే,” 

బస, 7.198. 

2 ఏ 
మడిచరు 

ముందు వై పునుండి "వెనుకకు 

దోపుకొనుకోొంగు. 

““(కొమ్ముడిసౌరుకా మడిచేరుకా,వడి 
జాలండ్ చింటు వింతవగ్గ6 గను 

కైలపకా లే శుక. తీ.]7, 

మడిమంచుగ 

మడి మంచము వేయు, 

శు న్నా ణి న్నము వేయు, 

ధ్యంనము చేయు, 

కయ్యము నిదొర మంచురాజా నుడి 
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మంచుగల గోయిల గంట (మోయం డెంబు, ధమని కుండంబు బృందా 

“న్ ?? మను. 6.2 వనంబులి వాం'న. 2.188, 

6ఈబలేవుం డుదతిం బరిఫుంబుల బూని, వ్రుడ్రిసంది 

మల యారు కిని మడివముంచ౦బు 
చంక, 

వే? ద్వి. భొగ. దళ. 'స్క_ం. 

మడిమెత్తు పరువు 

త్వ ర త్య రగా వరుగాత్తు. 

మడమ ఆన్న్సుటలో కొంత 

మగును కనుక అడి 

పాడ  తేనంత త్వ రగా 

ఆలన 

ననుట. 

“ముడి మెతుపరవుతో మం(తాక్షతము 

తీయ, బాల్స డి భూ సుర భామ 

"లెదుర లి) కుక. అత.815. 

భూ, మడ మెత్తు పరువు. 

మడియ బెట్టు 

శూధించు, కవవెటు, 
లు ల 

“గ, పెట (వచ్చుచుకా మడియం 

జెట్టుచు నెట్టుచు మూటు కట్టు గా, 39 

సానందో. 2.16. 

మడివాలు 

బాకి, 

మడు లనగా చలువ వేసిన 

బట్టలు; జబ ట్రలను చలువ 

జేయువాడు అన్న అర్థంలో 

ఏర్పడినది, 

క“మడిబాలు మొ-విబేవంయ్నాా 

పండితా, (పథ. దిమో. పుట. 21], 

మడిసంచి 

మడుగు వస్త్రము 

కొొనునంచి, 

ఈకమడీిసంఛచు దోవతి మడత వే 

లుం-చు 

అం 
a 

““మడాసంది నుని దిన 

(దాళును దొలలణ వ-చిి? 

హారి, వూ, 7.]లి, 

మడుగుజీరయందు మసి దాకి 

త లు6గు లుం6€ 

స్ 
స్వ Es మె ఈ “పహ స్తు వునకు 

మచ్చ యేర్చడినట్లు. 

ఉతికిన వస్త్రానికి మనసి తాకితే 

న్పష్టంగా కనబడుతుంది, 

“మడుగు జీరయందు మని దాంకినటు 

మో, 'సతు_ లమున€ గల్భహంబుం గోర, 

"వేం దుకతనం బొౌంటె...... 99 

భార, ఆ. 1.295. 

మడుగులు వాలు 

మడుగులుగా నేర్పడు, 

“ము తరంగలక్కా మడుగులు వాలి 

' నాభి ఇడ మానక చొచ్చి ననుకమం 
బంనక౬క లి ర్, గుం. 6.767. 

చిలుకలు చుట్టిన ఆకులు, 

“వ్ర బ్రిక్ మడుప్రుటాకులు మోవి 

| కందిచ్చి, యధరాధరము పంట నంట 

నొక్క? కుక. 1.808. 

యూ ఆకుమడుపులూ, 

మడువుకొను 

మడుగుగా నేర్పడు, 
““ఆవార వర బు క్ న్వేదములు 

గమ్మ, మణీ క ట్టి మొసలి మడువు 
వొనిదెమె 4” ఢోక విక. 2.126. 



మడు _మయు 597 వుణి..--వముగూ 
Gs లత 

మడువులు గటు  దాగ జారునిక్కా దాం గడు నమ్మ 6 

డం , 
మడువులుగా నేర్పడు. జేయుటకు దక్కక  యొత్తెడునట్లి 

66ాజనితులుల్ ,  మడునులు గట్లం జేసి 

బలుమచ్చర మెచ్చ నుచ్చురింపం 

గక? ఆ. రా. 4.83549. 

మడి వెటు 
G డె 

2 

6-క్రసర్రివోలె లంఘించి పటు చును, 

మాసటీండునువోలె మడి వెటు చును, 
మహా భుజ౦గ్ర్మము వో ఆ “మలకలం 

గొనుచు,?? 
పండితా, ద్వితీ, పర్య. పుట. 442, 

మడ్డుక త్రి 

వరాటక రత్రి. 

మడు వటు 
ce 

తనయడ అవరాధం తే దని 

తెలుపుటకు ఎ ఆ గె “కాలిన 

యినువగుండును వ ట్టు రాసి 

(వమాణము చేయు. 

పూర్వం బ్రెలాంటి (వమా 

ఇఆచాలం చేయడం అలవాటు, 

నటికీ ఎబుకలు ముద 

లయిన (పాచీనజాతులలో ఈ 

అలవాటు కాన వస్తుంది, 

“తన యుదయ మె మదిం గో రెడు, నను 

విడెచె నినుండు కల నాయొడ  బేకళం, 

టు సనెజుంగ6౦ డని వూర్వ్యా కాం,గాన జగ 

మున మడు వటుగతి శకి వెల సిన లి” 
య్ ౭ 

నింహా,. 4, 106. 

“ఏం *లలోన నొం తెబుం ౫” నసీవ 

విభుండవు సందియంబు నా పెం గల 

(పాద్షిళ గాతవము జని చూడు మని 

యెజ్హ-గాం, (గాంగినమడ్డుచ ౦ద ముస 

గంగను పళు నినుండు నుస్తతజ ౨” 
౬ 

పభా. ఆ. ద్, 

మణీగాననము 

నన్నసున్నపు పూత, 

“మణిగాసనములు (పేమ నొనర్చి 
గోడల.? రుక్ళాం, 1.118. 

మణియాననమ్ు అని తమి 

ఫము, 

మణీపూన 

(ేష్టండు. 

ధరి ఊళ్లో కల్లా వాడు మణివూ'ససవంతిి 

వాడుట వా, 

మణీయతాడు 

(గామాధి కారి, 

శకమరిగి తిరుగు నళాదికి మణియ 

కాండం? వాం'న, 2.45, 

మణివ కాడు 
భూ, వముణియకాడు, 

మణుగుబువ్వులు 

ఒక రకయెన ఛయ్యము, 

ఏనిశే జంతిక లంటారు, 

66 మణుంగుబువ్వులు శరీ లాబ్బట్టు 

కడియవుటట్లు.?? (ప్రబంధ. 112, 

చుశాను పొన్నాస, పకకాన 
= క్ 
భూమి, ధనము, (చ్ర్రులు కాజా 

పనిమై నున్న ఆశే, (అరవము, 

-ఈపుణ[తయమువ లనే -ఈః 

మూూాడిటిని కలిపి తా_త్త్వ్వి 
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కులు అలవాతు భక్తులు 
చేసినవలుకుబడి, 

“మ కాకా సయం బొౌన్నా'సయుంల క చబెక్లా 

సయు లేనివారిపెన్ని ధు లగుటన్ ,?? 

కా. మూ. లి.!రిర్, 

మతికి లేదు 

IE పా ఒక్ వర్షంలో 

ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్న 

మూటలు, 

5వనాా కా సంగతి బొాౌెతిగా మతికి 

"బేదు.?5 చా, 

మతి చొచ్చు 
వునసులో చేరుకొను, 

“మతి చొచ్చి సిమేను మణపింతు 

వోరి) తళ +“ సం, 8.10. 

మతి తప్పు 

మతి వోయిందడా అన్న వాడు 

కలో నలె, 

“6ర్తూ మ్మె త్త కాయలు దిన్నయదియొ, ' 

మరులు నొన్నదియొ. ముకొ మతి తప్పి 
నదియు.”? 

పండితా. దీకూ. (పథమ, పు. 115... 

త పటు ము పుట్ట 

డా 6 శ జు పుట్టు 

క _శ“జించు మతి పుట్రక కంపల- 

బడిన కాకి నిం)? 
Ge చెల 

పాండు, 2 1894. 

మతి మాలు 

(బుద్ది) (ఛంశ మగ, 

“మతి మాలెను తెలివి 
5,68. తాళ, సం, 

టల 

మతి స్థిమితం తప్పు 

పిచ్చి యెత్తు, 

“వాళ సంసారం అంతా తికి 

పోగానే వాడికి మతి సిమితం 

తప్పింది 1 నవా, 

66 చ్వూం డ్రై కీనుధ్య మతి వం "లేక 

ఊరూరూ తిరుగుతున్నాడుల?” వా, 

మతా గొను 
బానే 

మవముదొించు, 

“6 హారనీ శేడుహో, త్స అ భా రా న 

మరందపానమున ముతా గొన్న తోలంబ 

పం, కృలఫౌభాగ్యముతో. హ్ 

వరాహా, 4.115. 

మ త్తాయి గను 

య తెక్కి- యుండు, 
అ 

“మగువలు సువలిం-చి ము తాయి 

గొనుచు దళశకంభరుం డని దండ 

నున్న ట్రిం” 

వర. రా, సం, పు,4ఉ1, పం కి. 11. 

మ తిగాడు. 
మ 

అవివేకి. 

“చిక్కుల బో నేడు నాచే మతి 

'శాండంిి 

ద్వి. వారిళ్చ, డూ రఏిర, పం, 

వు తెన లోబడె 
నట! 

/ 

వకమయ'తెన లోబఆజె మన విిపసహా 

తము? 
పండి తౌ, పథ, దియా, కులు, 120, 

టట... వట భే 

మ_త్తత కలిగి యుండు. 

“కుదురుచనుబ్బల మదటుల గొనుచు.?”? 

సాంబ్ో, 1.168, 



మద... మది 

మదనచేయి 

మి్దాకడ్డి 

lee ప బచ్చు అక్కల 

నిక్కు, చిలుకల మదన చేతుల 

భుశకిలు ఎ) రా. పి. 1.85, 

ప 'మెక్కు 

నుదించు, 

6 కమమున€ “గావముము రెగము, దను 

మనముఅ నొదవంగా మదం బెక్క్_ నవి, 

(భమ నసుందుచు.4? 

ఛార. శాంతి, 2.201. 

మద మెతు 
PNR 9) 

యదింనూ, 

“ముద మతి తన్ను € దా  మజణచి 

గోపాల క, సుదతు లింపున నడిమి 

సూదెల నిలువ.” ద్వెప, జగ. 165. 

దహా సిహ సగతపద్నిని 
అలుము PR ఇ) 

యుం బలె 

జశాాసంగా నలిగిపోయిన - 

వుదపుశునుగు తొండములో 

చిక్కి.న  తావురతీగలాగసన,. 

జుల్ 

లం 

“ఆగల మెనమనోజా 'బాధలం, బడి 
౧ రా 

మదసహా స్తివా స్తగతపద్శినియుం బెం” 

క పారి. 1.101, 

మదికి వచ్చు 

ఇష్ట మగు, 

“సీమదికి వచ్చినంత మన్నింపు మమ్ము. 

చది, లి, 64. 

మది కకుగా 

మనసుకు వచ్చు, ఇష్ట యగు. 

థ్ “మాటు కాం|డు సః లైత్తక మున్న 

మది.....మది 

రాజుమది  కక్కె_డునట్లుగ దీని మి శ్రి 
కిన్, బు త్రము. 99 మను. 4.40 

మది చు జను 

మనస్సు చుజుక్కు_.. మను, 

నిహు తగిలీనవ్వ్లూడువ లె 

అనుట , 

““దూదినయప్పు డెల్ల మడి -ను జను” 

జె వ్ హ్ 89, 

మది నాటి యుండు 

మవమునసులో మెదలు, 

కకవాలిపంపునన వచ్చినవా రనుశంక 

నామదికా, వారక. చనా టొ యు న్న 

యది.” భాస్కు. కిపి్క_0. 11. 

పది. మది నుండు 

జాగ త్తతో నుండు, 

శమదె మది నుండి నుమాలీంచి మర్మ, 

మిడి దల్చలాగా వచ్చు నిదె చాల్పు రాదులి 

వర. రా, బా. వు. 147.7. 

మది మది యయి 

మనసు వట్ట "లేక, 

““మది ముది యియి నుండి “నేడు మల 

పాదు వెలింగాక౯ా.)? విర. 1.104. 

రుల యువ్విళ్లార గా చేయు 

మమత పుట్టించు. 

*“ఆఅ,వ్వికచాంభోరుహాగంధి వాని మది 

యువ్విళ్లూర గాం జేయుంచుకా.ి 

సుక, 8.576. 

మదిలో మెలగు 

ఇపూనువ రి యగు. 
జా PUR «| 

““పూసలలో దారంబుమాడ్కి_ 

మదిలోనన్ , 

సగలుగుటు 

సతి 

మెల67డుపురరవము డు 

పారి, 1.98. 



వముదు.___వునం 600 మనం_.._ మన 

మదుదుగోడ వయ్యా, మృడుండ యంచు దలంచు 

ఇ కవ్వు కలగోడ. 
యె 

ముదురు గోడల మెఆఅ పు వాల్మగ ల 

యొజపు దనర వెలుంగొందు నాపోలు 

ధభరణియందు.? 

మ ద్దలకొక్కు- 

రసిక 1.88. 

మద్దెల ననునరించి చిందులు. 

(తొక్కు_వాడు, 

“మార జిక [ప్రయత్నమున మడ్జాల 

కొక్కుులు (చొక్క. నాట్యుముల్ . 3 

గంధ. 9, 

మదెలలో నెల్క మర్యాద 
౧ 
ఒకచోట నిలువక తిరుగు, 

మెదిలభలో త సలుకొోొ న్న్న 
య 

అఎలుకవ లె, 

అది ఆ ఉన్న వరిధిలోనే 

అటూ ఇటూ తిరుసుచూా 

ఎక్కడా నిలవ లేక ఉం 

ఉంది, 

“మచడ్జాలలో నెల్భ_మర్యాద...?? 

వాంస., 1.22 

మధుపర్శ_ము 

“నురుగు, నెయ్యి: వీరు, తేనా, 

అను అయిదు 

వస్తువుల నముదాయము, 

వంచడార 

'విండ్లలో క న్యాదాత వరునికి 

మధువర్క_ం౦ యివ్వుడం సంవ 

చాయం. 

మనం బార 

మనసార, మనస్ఫూర్తిగా, 

ళ్ కడై గ్ర లెల్ల మనన కా నొగిం జేయ 

వడి మనం బార. 

పండితా. (పథ, దికూ, ము. 186. 

మనం విడు 

నసు Ge (వియవపడు, 

“ఆక మోూం౭దటు మనం విజెసస నిడు 

గాక యంతటం, బోడిమిం బిల 

బంది”? కలా, 7.210. 

మనంబులు చల్ల జేయు 

ఆనంద పణు-ను, 

““నిర్మాల్య\పసాదంబుగా విభూతి 

యొ'సంగి సనియంగనల సదర్మంబుగా -ణ్చ్భ్రి 
యి 

' మామనంబులు చల జేయు మని యని 
య 

వీన,..?? 

మనం బెరియు 

ఇచూాధభ పడు, 

““హారియు నిండిరయుల గడున్ , నమ్మజ 

మున6 దుంబురుగా, నమ్మును బనుచునికి 

విని మనం బెరియంగన్ ,?? 

శుక. 8.618. 

ఖా 2,80. 

మన కర్మ 
మన దురదృష్టం, మయనవిథి, 

“| వేట్లక నులుకు-చు వివ్వాలు లగు-చచు6, 

దటంట్ చూచుచు దమ క్ర 

మనుచు... బస, 6.164. 

“రాను. మనకర్శ యిలా ఉం 

ఆయన ఎందుకు బతుకుతాడు 2 

మనకు మనలో 

మనలో మునకు, 

నేటి వాడుకలో మనతో 

మనకు అనే కాన వస్తుంది, 

““ఆక్క_ సెలియం(డ 

గాకా 

చం తాన మున 
ర 



మన....మన 

యట్టి, మనక మనలోన నింత దుర్మత్స 
వి 

భంబులిి (పుభా, 1,764 

“మనలో మనకు తగాదా అెందుకు ?ి? 

వా, 

వున. మురళి 

మననును వరీహీంచు. 

కకమన నమురయం దలంచి యుక 

మారము వన్నితొ నవ్వుటాలకో ఎ? 
౧ 

పారి. 1.116. 

మన మూరు 

ఒప్వ్పారు, 

“కాల శైరవయోగికంఠ కీలితము 
మనవమారునవళంఖుముణు లనంగ టి 

శివవిలా'ససము, 1. 

ల, 

మనము చిక్కు 

మనస్సు లగ్న యగు, 

అనగా వలచు, 

“భరణీసురనండన! యింక సీపయిన్, 

జక్క మనంబు నాకు నను జి తేజు 

బారికి నప్పగించెదోి 
మను, 251. 

మనముననే నేలమాలెలు 

(తవ్వు 
రహాస్యాలోచనలు చేయు 

అని భావం. 

చేలమాళిళలు బయటవారికి 

కనబడనికుంజా భూగర్భంలో 

కడతారు. అ శు కొన్ని 

యత్తుగడలను తలపోసు 

కొనుట యాళభూవము చాల్సీ 

నదె, 

మున__మన 

“దినదినము ద తలోదది మనమునససే 

యిట్రి చేలమాలెలు | డవున్.) 
శుక. 2.508. 

సుననమున. మంట" మతడు 

వము వచ్చు, 

“మనమున దలపోయ మంట ముండును 

నాకుజకా,?? దేవి. 2.256. 

మన మెరియు 

మనస్సు నొప్పి చెందు, 

“మన మెరియంగ6 జెపుటయు మానిని 
కోపము వేండికొంటయుకా |?) 

పాది, 2.74, 

మనవి చి తగించు 
అయామ్ 

మనవిని ఏను, 

మనవి చేసెద చేవర మనవి చి త్కగింప 
వలె,”? (శవ, లల, 

మనవి చెప్పు 

విన్న వించుకొొను, 

“మనవి చెప్పినరీతి ఒనెంచుం? 

విజయ, 1.26, 

మనవి ననవులు 

జంటవదం, 

ఈ మయనవిననవుల కేతెంచి మ న్నెవారుఎ 

సారం, 1.62, 

మనవి సెప్పు 

నిన్న వించుకొను, 

““మనవులు సెప్పక ముందల.?? 

భా౫, నస్కృం, తితిర్, 

మనవులు సెప్పు 

విన్న వించుకొను, 

“మనవులు సెప్పినన్ విని (పమౌదయు 

గల్రినం గార్ లకి రుక్క్నాం, ౪.624 



వమున_____మన 

మన. నగు 

(పియము కలుగు, 

““మించె నూర్చులు మన నయొ్య వెలి 

డికి బుెకును జూల నరో-చకంబు.ి? 
లు 

రావూ. 3.94. 

కంననప 

అభిమానం కలవాడు, 

కళ్ట్పూన'నది రాకొముతుుమూ(6క మను మను 

ద్త్రికా.?? భామా. 1.138368. 

మనస శునాం ఘృత మరో 

చకము 

అల్పులకు మంచివి రుచించవు. 

అసి Che 

ఇట్టి “వంది బురద మెచ్చు 

వన్న్రు మెచ్చునా 2? 

“మనస శ్ళునాం ఘృత మదో-చక మన్ 

పలు కాచరించునో,”? 

నిరం, 4.86. 

మనసార 

మనఃపూర్వక ంగా, 

శని ండుకౌంగిటన్", వహాలకపాణిం జేర్చి 

మన సారం ౫ 

పలర్కలక్ లి) 

బి 'ల్కె_ యడుకు లు 

రాజనో. 8.838. 

చూ, చేెతులార, 

మన సిచ్చి మాటాడు 
ఆదరముతో మాట్లాడు. 

విజయ, తి.2రి, 

మన సిచ్చు 
(చమించు. 

“మన సీక మందుల మాయల మర 

గించి. కమా, 6,145, 

602 

i 
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మన సిడి 

హు 

' శమన సిడి యూ:౭కించి మటి (చేయి) 

' లించుం”? 

కుక్క_కు నేయి రుచించదు ' క్ 
' మనను కట్టు 

పండితా, (పథ, పురా. పుట. 204, 

మనసు కకు్యు-ఆీతి 

మనను వట్ట లేక చేయ/7హా 

డని వని కూడా చేయనలె 

ననుడత్క__౦ఠ, 

“మనసు కక్కు_టేతి మెల్లన లేచి 

చేతుల, -గాంతుని జబ్బుగా గా 

మను. తి.125, 

మనస్సును ని గహించుకొను, 

రావు తారక, 7. 

మనసు కలుక్కు మను 

(కయ "తెజింగు వినం గలుక్కు__ మున బే 

మగవారి మనంబులి 

సార, రి.50. 

మనను కలుగు 

ఇష్టవడు, 

“ఇటుల నా వెళ్నదంపతు లేపు రేయి, 

మనను అెచ్చోటం గల్లిన మరులు 
క్రాల్సి,?? వాంస, 2.244. 

' మనసుకు మనసు సాక్షి 

తాతా జ 

నువ్వు చేసినవని నీ ఆత కు 

తేలీయదా + అనువట్ల ఉవ 

యోాగిసారు, 

నువ్వు నా కెంత అపకారం చేశావో 

చేను చెప్పక్కా శ్రేదు మనసుక 
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నునసు సాయీ. 

చించు? 

మనసుకు సాకి మనసే 

క్ మాటలోని సత్వం రి 

అంత చాత) కే తెలును అను 

వట్ల ఉవ ఆఊమూాగిం చేవలుకుబడి, 

'నంపంగిమన్న, 79. 

ఇర 

మనను గాని 

ఇష్టము లేని, 

“మనను గాని యట్రిపని మొ నర్చు.?” 

భార. ఆశ్ర. 1.10. 

చునను మంత బెట్టు 

ఈ అడ 3 మనసును వ్యధ లార్త్రు 

“యింతే మనను చిముడం బెట్టు.” 

తాళ్ళ, సుం. 12.202. 

మనసు చిల్లులు ల పు 

మనసు వ్యధ వడు, 

“వంచిన యొలిప్రుల బొమ్మ నుడి జంకె 

నల, లోంచక జే మనసు 
వోయీని,”? 

శు అంలం 
ap) 

తాళ్ల, నం 4.8. 

మనను చివుకు మను 

నొాచ్చుకొను, 

66 ఈళ్య్వురుండు మెచ్చి యిీాకూ6తు 

నిచ్చుటో యనుచు మనసు -చివుక 

మనియె నాకు, 

రాధా. 85.8. 

మనసు చెడు 

మనసు పా డగు, 

““మనము సెడకోన్న కతన న మ్మ ద నుం 

డత నిం) 

శవ, 2.62. 

నువే ఒకసారి ఆలో 

వంశమున 

మనసనుతల్ల డము 

భయంకరుడు, 

పుల్టించువాడు., 

““దేదబాదుల మనసు తల్లడము 

పండితా. పథ. వాద, పుట, 512, 

చూ, “ని బెగాలము, 

సుననునరణు పెట్టుకొను 

మనసులతో పెట్టుకొను. 

స ఆ. రహా 'స్యంబు మో మనసునండ 

“పెటుకా నలగ వలదు,” 

(సుభా. 1.118. 

జదరు 

మనసున బాబు 

తోయ, 
““ఆనుచుం దదుత్సవలీలలం, మనసున6€ 

చాజటుటరదరుు వివశవుతి యె... 

కళా, 6.268. 

నము శతు నక 

మననును ఆపుకొన జాలక, 

““మునబు నిలువక తమి హాచ్చి వహా అంం 

మగల్య వెదకచుండంగ నపూ డా వీధి 

చెంలటు.లలిి హంస, 8.186. 

మనను పట్ట లేక 

సి ్ గగహించుకొన జాలక, మున 

స్పును అపుకొన జాలక, 

“మనసు పట్ట లేక యని మిషకోటితో, 

నరిగి యతని6 చా౭కి యిని నొనర్చి” 

జారి, హహ, 4.204. 

పున "పెట్ట 

వక్నాగతతో, 

““మునసను "పట్టి * చేశా వం కీ ఇదంత 

మాతం వ్ర్కు జి? 

మననుపేద 

సున్నిత మైన మనను కలదు, 

మౌ 
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“కలి మిక్కిలి మనను పేద,” 

విజయ. లె.50. 

మనను పేద యగు 

హృదయహీను డగు. 

“పెకు.లంపటాల మనసు పేద 

చె తివి? తాళ్ల, నం. 5.67. 

మనసు పేదతిమి 
మనను చేదతనము, 

“దండి వె లెమ్ము మనసు పేదటేమి 

బిడిబి. 

భార. ఫీహ్మ. 1.192. 

మనను మంగళము 

మనసు మా (త 0౦ లేదు 

ప్చాదయప్హిను డనుట, 

ఈయన “సంతె మంగళము మంతనాలు 

వలెనా? తాళ్ల, సం, 8.218, 

మనసు మడు గగు 

గుండె చెటు వగు, బెంగవడు, 

దిగులు చెందు, 

“ఆసు దీయమహిొమ్మ మహి 

మడుం గగుమనసు మోయ? 

ఊఉ. వారి. 2,రెఢ4, 

మనసు మెత్తని దగు 
లొంగి వచ్చు, లోబడు, 

wees rem వలచి మససు 

మెత్తని, చై వాని మనోభిలాహ లమరం 

మడుం౫~ 

దీ ర్చెక్ ఎ” 

పహూంచసం లీ.లెతీ. 

మనను కాయి చేసికొను 

గుంజ దిటను చేసికొను, 

“ఆ 9 ండితనమున క్రి ట్లొడి, గటి మనసు 

శాయి సేసి కరలగవుం” 

మను, లీ,95, | జేరున్ ౪? 

నుననులు చల్ల నగు 

(వనన్న్నమనన్య-త కలుగు, 

' “మునసులు చల్ల నె మదమత్సరములు, 

హా. మాచ అదను నును పల 

మునుపడ దిగ నాడి 

ఐిడి-ది.?? 

గా, వారి, (పథ, పం క్రి. 718,14 

మనసులో వర్తించు 
అఇహానువ రి యగు, 
ఉం లుం 

మనను ఎఆిగి పవ రించు, 
అణాల 

కభయురా లగు, 
లు 

““ఆనురూలవలతిె 

చమూహాంబు 

నాదు మనసులో 

వరించు, కులకాంత మది నింత 

కుందు నొక్కొ. ౫ మను, 2 

మనసు వచ్చు 

ఇష్ట్రవ న 

“తనదు -చిన్నెలపె యాసల దడవు 

సేయ, నడు వచ్చిన మనసు రానట్లి 

వారి, రట్టు -గావిం-ఏి...... 33 

శుక. 2.105. 

నటికీ రాయలపీములో “సీ 

మ న స్సు కు వ చ్చి న. 

కొనుక్కో” అనడం వాడుక, 

మనను విప్పి 

డావరికం తేకుండా, 

“మనసు విప్పి చెప్తే ఏ దయినా 
ఇయ్యు చ్చు. ముంగిలా కరూర్పుం కు 

1 ఏం చేసాం? హాము. 

“మనను ఏయుగు 
విర_క్తి పుట్టు. 

“అ,వ్వనితప పయి న్విలుగదు వమన మను 

మానము లేదు ధనము ననువుగర్డ 

కా, మా, 4.1, 
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“మనను విటీగ నేని మటి మందు లే ' “జరిగిం జేదో జరిగి పోయింది. ఇవన్నీ 
దయా క?’ వేమన, . మననులో పెిటుకో వదు. వా, 
“వాడు నామోద ఏమేసూ చెప్పి నా. కత శం లు య 

న్నేహితుని మదసు విరిచి చేశాడు? న గ్గు 

వా. క ఇష్ట వడు, అంగీకరించు. 
“వాడు చేసి న చేష్టలకి నా మనసు పిరిగి 

పోయింది”? 

మనసు సొచ్చు 

(పేమాస్పదు డగు, 

“చుట టికంబునకా మనసు నాచ్చి 

ననుం రంగం చి "వేండినకా లి) 

భార, ఫీహ్మ. 1.159. 

మనస్సు కొల్ల లాడు 
an) 

మనను దొంనగలించు, 

“పీచు మనసు నింత, కొలలాడు “నకల 

గుణ రాశి మాయమ గాక జ్ తలొక 

గలడ జగతి 2 

చా, 

కళా, "7.55. 

మనస్సులోని బరువు 
రహాన్యగోవనమువల్ల నైన 

భారము, 

“వనబాతీ యింక దాంపం, బని యేమి 

మనంబులోని భర మని పలికన్.”” 
కళా. 1.162. 

మనస్సుతో పెట్టుకొను 

క. రహాన్యముగా 

కొను, 

౨, వుజుచి పోకుండు. 

“ఈ మాట న్ మనస్సు లో నే 

"పెట్టుకో, 59 వా 

ఉంచు 

ii జ మన్నా మనసులో సెట్టుకుం 

టాడు. జూ US త -గా త 0౦ జ్ డం 

వమది-చిది,ఏ) కామె 

మన 

న. ను దట నాన. పలాల చామ 

“తడవు గా నచట, మన సాగి నిలువక 

ముజఅలంగ వచ్చి.” 

వర, రా. కిషి్కి 0. పు, 518.21. 

““కనుంగొని యది (కొ త్తగుమ్మ “కావున 

నాగ్మి న నదియును ణ్ 

స్ట శుక, 1.582, 

అ. మునసను వచ్చు, 

“కనికర మింత తేక తిరుఇకె మన 

నొక్కా_ని 

సాగా నటోయి నీవ నా, విని నిజ 

మాను 90 

పహాం'న. 4.228, 

“ఇంత “నేరము సేయ నేరీతి మన 

సాగా? ఐి|ప. 5.46. 

యూ మనసు వచ్చు. 

మున నొ త్తి చూచు 

ర th 

నరుకు నాణ్యాన్ని తెలుసు 

కొనుటలో ఒ త్తి చూచుట 

మె వచ్చినవలుకుబడి, 

““మనుజేశతిలక! నీ మనసా తి చూడం" 

గె. వారి, (ప్రథ. పం కి, 878. 
మనసొమ్ము కాదు 

మనకు (పా వము లేదు 

అన్న సందర్భంలో ట్ 3నా 

వస్తువును పోగొట్టుకొన్న 

వూడు అనేనవూటు, 
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ననన 
ననన 

| 

త కనికర్కమున రావే యొంత 

లేదు. పోయినయపు జే, మనసౌమ్ము 
గాదు... 33 శుకం 2.5రి]. 

మునసాపముూ 
ఉల్ 

విరోధము. వగ, 

వాడికీ విడికీ మనసాపంగా ఉంది” 

హౌ” 

మనికిపట్టు 

సవర నః 

ఆట్ "తెలిగటం మన్కి ప కనదిట.” 
పాని క లు (Ae) 

క్లా, 1.12. 

ముసిలి చెప్పు 

మనవి వేయు, విన్నవించు, 

“మా తెరువు దాను రావుండ మనివి 

చెప్పు చెప్పకండిన నీ చావు నిద 
మనుచు.” వాంచ. తి,]]15, 

మనిషికట్టు 
అంగ బలం, 

శాగా తిని 

రనుట, 

= న్స పాలుడు గావించు నభ్వరముల, 

నిజవాహి రాగ భోగ సంతృస్రు లగుచు, 

మనుగుడుపు పెండికొడుకులమొడ్కి_6 

, బుంహిత్క గ్యాతు SE రిం. దుం డాదిగా6 

ముం వత నమత మున ప్ప 

కాకీయా. 268, ' 

మనిషి మనిషిగా లేడు 
యథారీతిగా లేడు. 

“ఆ అవమానం జరిగిన చనాటినుండీ 

అతడు మనిషి మనిషిగా లేడు,” 

మనుగాపు జేయు 
రశ్నంచు. 

“(కీ వేంకెకేళ మనుంగాపు జేనితివి 
మన్నించ వయ్య.” 

తాళ్ళ, నం. 10.208, 

హాము 

మనుగుడుపు 

వలె 

అత్తవారింట అ'లైము తిను 

వెండ్డి కొడుకులవ లె, 

నలుగససనుర లం.) రామే, 5.51. 

మనువు గుడుచు 

మనుగుకుపులు గుడుచు. 
"పెండి అయినతరరవాత 

ెండ్లి కొడుకు కొంత కాలం 

న తవారింటిలో ఉండి పిందు 

లారగించుటకు “మునుగు 
డుపులు" అన్న్నవూాళశకే నేడు 

వాడుకలో నిలిచినది. 

[కియారూవం "లేదు, 

గుడువంగ నున్న స్టు మదన 

వార. గ్, 

-చూ, మనుగుడు పులు, 

మనుష్యులు పోయినా మాట 

"= 

ఇ) 
వ. 

ఈళమునువు6 

"వి రిం) 

నిలుస్తుంది 

మూట తవ్చరా దనువ ట్ల 

ఉవ ఊమూోగిం చవేవలుకుబడి, 

“తనువులు చెల్లును మాటలు 
నిలుచును అని నారాయణ 

చాను గ బేందవాోాతయ ౦లో, 

" మనేదారు 
పెండి కొడుకుల 

౧౧౦ i 

| 

సామంతుడు, ఆధి-కారి, 

“హాచ్చుమాటల కేమి యింక 

నొక్కు_.టి మౌసే, దారులు దారినం దార 

నీలిన.?? రా, వి, 5.42. 
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మన్నన చేయు | 2 పాడు చేయు. 
ఆదరించు, గెరపించు, ఉసురు తీయులాంటి వలుకు 

“విన లే నిట్రివి మానుండు, నను, బడి, 

మన్నన చేసీ యనుచు నాతుక | “ఉనిచి నీ కిం గోరి నేం డొక్కా 
(మొక్కి._క౯ ల” కళా, 1.61. పథిక్కు మన్నిగొంటి నటంచుం (చేమం 

మన్ననమానిసి బు నిగుుడ.౨? కుక. 8,208. 

కాంట “మనంగ కా వినక నావున్ని 

యా సనొంటివిలి) రామొ, కిష్కిి 0, తీ. 
“మన్ననమానిని వై నీ, వున్నం గడు 

“కడింది మృతువు పుష్పుగంధి యె 
మేల కాక యొప్పుమి గల బే” | లనీ త్య చనుచెంచ్వి ఏ మన్ని గానియిెనే నృపత 

భార, విరా. 1.128, నూ జ, భోజ, ఆ, 6, 

మన్ననారు మన్నిల్లు 

(శ్రైవిల్లి పుత్తూరులోని చేవుడు. నలమాళి౫, 

ఆము, 2.87. | “నౌన్నింట నేమి కతమున, నున్నది 
యెతటేంగింపు మింతయును చెలి 

మన్నమనువు యంగకా,’”? దళ. 6.838. 

(బతికిన బతుకు, మన్ను గొట్టుకొని వు 
“మన్న మనువు దిమ్మ రిత న మే”? నాశన ముగు, 

ప పండిత, 41. 
మన్నాస “ఇలా వేళా వంతు నువ్వు మన్ను 

జీవితాశ (మను+₹ఆన) 

““దివిడాల చెలులు వేగా విశువు మెం 

డని మన్నా 'న కుడువు మొండి 

కోమా, 10.142. 

కొట్టుకొని పోతావు జాగ్రత్త? వాం 

మన్ను నాకు్యంన్నాడు 

చూ. “నేల నాకు న్నాడు. 

మన్నాదొర 
మన్ని గొను (వభువు. 

ks చంపు. ' “ముదిపొలడదిండి చేటు తమ మూ6కల 

కకభోరనం దారకు మన్ని గొన్న విఖ్యాత కొండల పాటు వేలును, న్న్న దొరల 

మహా(పతాపునకు.?? “గెల్బునీటు. గని 

కా, మా, 8.205. ఊఉ రా, 4.806. 
| 

“కన్ను ండం గంటిపాసం, గొన్నటు | మన్నెముల్లు 
గా | స 

ముంతరగ బాలుం గ నవాబుల కం. మకల కోలిగట్రలతో్ గుమ యన్నను బంధుయుతమ్ముగ, మన్నినొ | రక నా 
@ అ | yo 5 ఇ దా 

నకయున్న "ేంటిమాటలు మనసకుకా.? కొొన్నముబల్లు ను “mm ద్ద 
ఊత, య్ న | సూది, 



మన్నె.----మబ్బు 608 మబ్బు_.._మబ్బు 

మన్నారాజు మబ్బు క 

సామంతరాజు, తగ్గించు, ఆరు. 

చూ. మన్ని వాడు, ““మడివాలం కాగడా మబ్బు వన్స్ 

మన్నెవాడు 
నాడు,” 

సస 

సావుంత రాజు. మబ్బు దట్టిచ్చు 

చూ. మన్నె రాజు, “నెయ్య మలరార మబ్బు దట్ర్టియ 

మన్మథబాణాలు | కన్నం” రాధి. 8.180. 

జఒజకదకం వడు మబ్బులో అప సద్దకుడుము 

“ కాకియా, 228. అంగ సౌవ్షవవిహీను రాలూ, 

మన్మథ వేధదీక్ష అనా కారి, 
అంక జే ar 

“ల్చిడ్డకక మన్మథ జేధదీకు.' అనలే ఎగుడు. దిగుడుగా 

క్రీడా. పు. 6కి. ఈంటుంది, నే డాన్ని 

మన్ వెటు వుబ్బులో - చీకటిలో చే సీ 

ce | cass 
వుదీ ఎగుడు దిసుడుగా ఉం 

(మన్ను + చెట్టు) డానము | 
— క్ల టుంది. దానిపై వచ్చిన 

| ' వలుకుబడి. 
కడమ) హాదురిత మున్ మ్విటి యున్ | es 

_..తప్పింప లే చెతి.) కిం | “అడేమి పిల్లమ్మా! మబ్బులో చేసిన 

“ పాండు, 5.4]. గద లతలా గ కారం ది వా, 

పుబ్బుకొను మబ్బు వొడుచు 

మ తిలు, మగత కలిగించు. 
క“మట మబ్బు బలం గబ్బు ఘం బెబ్బు 

లిని నుబ్బు, వడి గొబ్బునను మబ్బు 
వొడిచ నాకండు.ి 

““మబ్బుకొను వయసు గుబ్బల నిబ్బరం 

ముగ నివుడుతివుటలక్.?)” 

మ గకు | రా, వి, 8.64. 

లా మబ్బులోని సీళ్లు నమ్మి దొన 

| 

నృపా తవ్వు, మ వచి 

వడిపోవు. 
~ గు 

కకకదయూోాదనినదంబునం జొ క్కు_ చు ఎవడో ఏటో వచ్చు నన్న 

మబ్బు (గకమ్మ_ చుక) ఆశతో ఉన్నది చెలు-చు 

పాండు, 4.458, కొొన్నట్లు, 
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“పనివడి మబ్బులోపలి న్ళ్లు నమ్మి, 

దాననిళు డం గొట్టుదు రె వెల్లు 

లెని” సారం. డా. 1.597. 

gna 
ర మభ్య పట్ట 

-ఇరానవము చేయు, 

“ఆ మాట యో మాట చెప్పి మభ్య 

బటి మామయే న న్నీ వ్యాపారంలో 
6 2 

దిం-చిండి. ఇప్పు మం జే నష్టం 

వచ్చిం దని తన కేమో (శ మేయం "లే 

దంటాడు,"” 

మమ్ము ఏవముఆఅకు 

మమ్మలిని వముదిచివో వద్దు, 

వుదిచివో వదు అసేహూావంలో 

హా. 

ఏ 
ఇది నటికీ అఖఅఖవాటులో 

ఉంది, 

““మనోరూప ! యేమటణకో మమ్ము?’ 

కారీ, ౪,6. 

“ఆత వారింటికి పోయినత ర్వాత 

మమ్ములిని వమురిచిపో వద్ధు తల్లి 195 వ్యా 

మమ్ము మే మెజుగము 
మె యులబు-ది ఆంటి మునులు, 

తళస్ట్ర్రాం ప్ర వచ్చుపర్యంతేము మమ్ము వే 

మెఅింగము.ి?ి? విజయం. 1.180. 

మయల వోయి మణం గగు 

చెను నుంచి దగు, 

తాళ్ళ, సం. లె.5రిర్, 

మయిలక న్ను 

ఎఆఅవడి పోయిన కన్ను, 
ర 

జేగిన కన్ను, 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 1038. 

మయిల[కోవి 

(గోవి, జిల న 
ar) 

౧ Ta 
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““మధథుర 7గాననినాదముల్ 

కోళ్లు, వెలయ6 

గలయం బర6గటి 

భాస్క_. చాల. 708. 

మయి అ 

బూదించునాదముల్ 

మరగాలు 

వటుడు కాలు, 
ఠం 

కృ(తెమపాదము. 

“మరగాల నడచుచు మట్ట గా లగుచు, 
నొరుగాల నడచుచు భర గంతు 

గొనుచు.”” పండితా. పర్వ. 872 పొ, 

మరగొమ్ము 

గుల ము మాద  ఆనుకొను 

టే యితుగా వర్పతి-చిన 
రా అంక 

భాగము, 

“కటివిభాగము నెక్కి రాం గలర 
యబల్క, వెనుక మర గొమ్ము నూంత 76 

గానుచు ననియెొలి కళా, 8,62. 

మర చుట్టు 

వముర-చచీల, 

ఆము, న.124. 

మర మేకు 
తిరుగుడు-బీల, (సూ. 

న ర, (చెక్ * 

మరుచిలుకు లొత్తు 

దంతకుతములు చేయు. 

“నీయభరమందు కొట్టగొన 
శులంకు లా తనది,” 

తాళ్ళ, సం, 12.158. 

మరు 

మరునిలు 
తన్, 

ఆడుగుంి, 

ళ్ రః 
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మరుపిచ్చి మరునుద్ది లేకుండ 
కామోా(చేకము., | ఇం కొక జోలి లేకుండ, 

“ఈ దిక్కున నున్నమూదసుదతిక- ఇంకొక విషయమువమై మనసు 

మరుపిచ్చి రమించినాండ .?” చెటకుండ, మూజువమూట 
జేం. పంచ, 4.510. క 

మరుపోరు “సాధ్వసాద్భుతకరంబు అగుచు మరు 
సురతము., సుద్ది లేకుండ చెళయ మోంశీి.. 

అ i కళా, 4.110, 

రులు గె జ 
మర్య్థాటముష్షి 

“వూాహాము నందు, చ 
య ఉన శ ర్స న 

( షా మరులు | 
వయ దై కారులు ae కోతి వట్టుకుంకు యిక వదల 
హు eo వ og వట్టి నడి న్న పలుకుబు జ (వతీతి. 

లనే “ఈ అర్థ 0౦లో దః. ! 
శడుతు చెన్ని చెప్పే నను ముర్క_్టటముప్టి 

మాట వన బడుతు౦ది విధంబె కాని ర్య స్కెప్పుటి 

లోకంలో. , వూన్కి వదల డే జు, గటకట |! 

“య మ్మె త్త కాయలు దిన్న్నయదియొః ' నలు డింక “నేమి గా నున్నా డో. 
మరులు గొన్నదియొ ముక మతి దప్పి ' నలచ. 4.264. 
నతియొ .౯) 

పండితా. దీమా. (పథము, పుట. 115, మర్మము సోక నాడు 

నేటికీ వాడుకలో “ఎనభయ్య్యీ నర్శగర్భంగా మాట్లాడు, 

లా చాయా? ఆయనకు ఆరు  “తిన్నయంి నర్భ ముల్ తెలు పుతీయన 
TN) 

మర్లు వట్టింది” అంటారు, | నుర్మము సోంకం వాడి (కే గన్నుల 

ఉ మె త్త కాయ కొం కు నవ్వునట్లి...?” రాజనో, nl 5 

వెక్తాత్తుతుం దని ప్రతీతి. ' మర్మ మేలముగా 
“నాల ప్రువల ఫును దిలకించువమొడ్కి_ 6 ప్నోదముగా, 

జూచు నాటుంజూాఫున మరులు' “మర్మ మేలంబున నొడయనంది య 
కొనంగల్డ6 జూచు, కవిరా,. 2,1ి. న్వాండు భయం వింత తేక “వెడపను 

మదు అతు _ల్వంపంగ.? బన. 4.115, 
మ అ 

వురులు కలుగు, మజగొను 
కిమూఢథ ముగు, 

“దిరహాగ్నిళి ఖం (గాంగు వెలు వెల 

నగుచుు మరు లె తినటు పల్మరు చిన్నం . యఘలికు అంట కలది 

బోవుం?) ద్విప. కల్యా. వు. 67. యగు, 



వులు_..-వుజిు 

(సభల లందలుక,, మది మజణగొన్న 

యటిరొడ మానినికికా దను 

శాటకో, లాదవినదానం జేసి.” 
ఛిర, ఉద్యో. 1.945, 

నముజవ పాయు 

3జువు నిండి ఒక వేపు 

ఎక్కు. వెన నీరు పారు, 

మటు గిడు 

చాను. 
“కాంత మలు గిడక కలిగిన, యం 

తయు నిక్కు_ముగం జెప్పుల డనుటయు 

జాన 

చవారల్ కళా. 6.160. 

ముజణుగు చెందు 

శరణు చొచ్చు. 

66 _సాపరాధుం ఇ, సేవకుం జారి 

నానుజు6గు వెందినచో మదనుజ మోంద 
నా ణా 

సం, భావితుం జోగు * టి తి నభ 8 

శుక, 2,248. 

చూ, నుటబుగు చొచ్చు. 

మటబుగు జేరు 
రణ చొచ్చు, 

66 జెలంచి నీదువముజు(6స6 చేరితి,?? 

విజయ, 1.155, 

మయిగు జొచ్చు 

చ రణను జొచ్చు. 

భయవడి ఒకరివెనుక చేరి 

ఊజాగుటు వచ్చిన 

వముజుగససు-ఇాటు 

Che 

వలుకుబడ్ి, 

అని ప. 

“స్వరుని హ్హ రాఘాతసంతోభ మున 

కల్క్, మెనాకుం డఉవా్నాని మణం6గుల 

శుక. 1.304. బ్ “7? 

సొర, వారి, ద్వి. 2460, 

నుతు._... నులు 

(పెద్దల) మజుగున మెలగు 

వారు 

నమమి కుటుంబంలోని 
స్ట 

కోడండు... అ తణబాటు 
ne) De 

కోడండు. 
a 

“పెద్దల మజు6ంగున మెలంగుకురం~ 

నయన లఅరుగుడేఅం దగినమదిరగామం 

దిరంబని .౨.?” శుక, ఏ,.]1]1న, 

మలుగుదొెడ్డ 

ముత పీన ర నము చేయు 

వోటు, 

వార, 

 మముగుపడు 

మూ టసగసు, దాసు. 

“ఆభ యచ్చోటన పాలంజల్లి తన 

పల్లెకం బోయి మటు గుపడి 

దుం డా,” కాళీ, 5,170. 

ముగు పెటు 
లు 

దాచు, 

““మలుంగుపెట్టక చెప్పుమా నీవ నిట్టి, 
చనెగు లింతయును "నేమి “నెపమున 

వచ్చె.?’ ద్వి, హారిళ్ళు, ఊఉ, 2108 పం, 

మణుగు పెరడు 

చూ, మజఅంగుదొడి, 

మజణుమాట " 

బదనులుమాట, 

ఆం, ఫా. 1.114. 

మటు వెట్టు 

ముజుగు చెటు. 
ట్ 

అధ, భా, 8,115, 
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మఅుసంజ మలగుదొజగు 

సాయంసంధ్య. గసండనసి దిండు, 

“జక దివి6 కర న్స్ళంయల6 నిం చిన దొలు'సంజ యు న్మేషమునం 

బొందు నుదయి ౦ చు మణుసంజు 

యొండుదీవి.?) కాశీ. 1.129. 

మలునంజ అని శత, ర. పాఠము. 

మజ్హమాని పంట 

ముతచటు ఎంత నెదదో', 
6వ a) లు 

మట్టి కాయ అంత చిన్నది. 

అందుకె వచ్చినవలుకుబడ్ 

““మలయాచుం దమలోని మ జి మాని 

క వెంక శ్రీ పంట... యిర చె 

శ్వూరు.) తాళ్ల, సం, 11.47. 

మణెత 
ఠి 

మూరు రాలు, 

“మజా త వో ఆ మాపడుచు మార 
'సలక్ ౯౨౯) వజ, 4.12, 

మలక తూము 

వదెకుంచముల పరిమాణము '! 

కల కొలత, 

(శ. ర 
మలక పుట్టి 

ఇన్నూఆు కుంచముల వరి 

మాణము కల కొలత, 

మలక మెఅుపు 

ధనురాకారము కల మెఅుపు. 

మలకల మాటలు 

శుమ్మ్క_(పియాలు. 

“మలకలమాట లిందు బహుమౌనము 

అచ్చట శాధ. 4.72, 

గుంకఠకవమ పు వ్వు 

మలంగు, టొరగుపె నొయ్యార "మొల 
యంగ నొరగిఎ? 

ద్వి. పరమ, తి, పు. 198. 

మలమల మజగు 

నలనల (కాగు, వ్యథధవడు. 

;, “మడిలో న మల మల మలఅుగప 

చున్నాను?’ ద్విప, జగం 160, 

ఇట్టి వే “మలమల మూడు 

ఇత్యాదులు. 

మలసి మట్టాడు 

విజృంభించు. 

' “అని పల్కి యంతేంత యలికయం 

చెను మననీజూనలము “పి మలని 

మట్లాడ .?” ద్విప, కల్యా. 188, 

మలసి యాడు 

వచు, 

; ఈళచమూయత౦బులు నామో౭ద నములసి 

యాడ? ఊ. పారి. 2.178. 

మలికిత వడు 

ఆ న్యాప దేశముల, మనసు (6 ర 6॥గ 

నార ములికితవడు-దు లి 

(పశ్రులిం. నీ,.రె2, 

మల చజచు 
య 

జబ్బు ఛచలుి-చు, 

“ముల -చజిచికొనుచు మహి పాద 
1 
1. ఘటనల దలడిలంగల6 వేసిం” 

కు ల 

శా, మొ, 1490; 
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cr ar. 

మల్ల చజచుకొను 

జబ్బ -చలుచు, 

కు స్త్రీలకు పోయీవాళ్లు జబ్బ 

లనూ, తొడలనూ చఆఅు చు 

కోవడం అలవాటు. 

“మల చబుచుకొను-నుం బటు సమర 
య 

దోవాలి యె,’ జెమి. 6.235, 

మలడి గొను 
య 

1. విజృంభించు, 

కుతి దుం డయి మల డి 

మార్మొ_.నుమగలు లేక.) 

ఛార. ఫీహ్మ. 8.248, 

గొని 

2, కలత చెందు, నంఘుర్ష ౯ 

వడు, 

పాండు. 1.298. 

లీ. ఎక్కు. నె మరల బడు, 

రాయలనసీవులో “నలుగురు 

మనుషులకు ఆ యెడ్డు మల్ల 

బడింది” అంటారు, అందుకు 

దగ్గణుగా ఆం దిది. వ 

తివృణిలో  మెనగు అని స. 

మిచ్చారు. అది కుదరదు, 

“కును అల నిమ్ము సాలక మలడి, 
a2) on 

నొనియె గుహుబలంబు కొలం౭దడది మిగిలి, 

కమా. 11.12, 

“మనమున రో సాద్భుత ములు మల్ల డి 

గొని? క్ ము 2 “42. 

మల్లడి సేయు 

వరితావము కలిగించు, 

కము క్ఫ్లంండు మన్మమయండు తన 

చిత్రము మల్లడి సేయ బోంట్లతో, 99 

గంధ, 116. 

దయను. రా 

i క. మట. లల అద వలా రతా లంక జాతా డా ద చాగల్లు చాచా త లాను డాని ఆానతొెమెయపాసనన మంతా నధాతానరనూాంాంాడాడాతడడాం యయా... న.నత సాయ 

మాపు బడోాకు దన మనమా లాను డా లల దద 

మల్లామడి యగు 

Sr 

“మతి ఇడి మల్లామడి మొ యేస్రు చెడి 

యవురుసవు ౩.” ఉం హరి, 1.148, 

మల్లు బనతగు 

నుల యుదము చేయు, 
ea య 

“ఉఊద(గ్గపరా (కమంబులకా, మలు 

్ఞునంగునంత మురమరను ముషి నవా 

తాళులాంగుం జెలి ల 

వి, పు, 6.265. 

మలెవడు 
౧౧ 

కలుపు ముక్క_లు ఎక్కు 

వగా పెరుగు, 

సనపహాజంగా అలాంట మాడు 

చెరు నశిస్తుంది, 

ఒకరక మైన కంవ మెొొంక్క_ 

లను నాగవాల్లై అని దశ్నీణ 

ప్రాంతాలలో ఆంటారు, 

దానివే రాయలబీమలో 

చపాతీ, పావచ్చి కల్ల అని 
aa: 

ఆంటారు, 

““సబీపణి యు యపవియుు మ ల్రెపడి ఇడి 

పోయెన్ ఎ కా. మూ, తిశేర్ బి. 

మల్లె వట్లిన చేన్నికమము 
గా 0 

మరా వటిన చేనువటె. 
లా డా 

మల్లె ఒక రకమైన తెగులు. 

ఆమ్ల వట్టిన చేను నర 

నాశన మె పోతుంది. 

“పజ మారి me సంగినట్లు, తీజెం గతి 

ముత వటిన 
లం డం 

మను, 5.26, 

పయదిసముల దేళ మెల్ల, 

చేని(క్రమంబు గాగ? 
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మవ్య మారు మసకాను 

నుకుమార మగు, నంభో చ్చు గాను, 

“మభుసమాకలిత మె మవ్య మారిన 66(పాణనాయిక తోడం బర్య ౦కసీమల, 

మార్కు నవలత నా మేను నవక వునకొని పెనలగు'సంభ్రమము బిడిచి.”? 

ముక్క.) కు. సం, 8.817. కాళ. ఆ. 2, 

మవ్వ మెక్కు_ స 

““వేనది వదడగాలి నోనిన లేంది, ' వశ వఅుచుకొొను, 

కొక్కొ_రు గని మవ్వ మెక్మ_నట్లు.” , “జలని జెలి మాటలపశనకా మస 
కు, సం, 7.197. కొల్పు-చు -నెలవారలకా.ి? 

మసకంబున బెనంగు పాముల, కవిక, ఆ, తి, 
ఖర్ జల 

న : ముసమసకని చికట్లు 

వచ్చికసితో కనుచీకటి. 

“యదుపీరుండు తోడన యె త్రికొన్న క్రీడా. పు, 89, 
నిరువుర గదలును మసకంబునం,; మన రిడు 
'బెనంగుపాములపగిడిం | యా జర 

స హారి. 8.64. |; “మసరిడి మత్స ్యమాం'స మనుమానము 
మూ. మసక పు పాముకాటు. ' శక భవద్భృవాంబునక.)? 

(a) 

మసకతి త్తి చెన్న. 484కి. 

1. సుతి వట్టు తోలుతి త్తి. ' మనరు కవియు 

2, వన్నీ రు మొద. లయిన పాగ చెక్కు, 

“మహిమల జెప్పుడు మదమున నమనరు వానిని నింపెడితోలుతి తి, 
ఆ , కవిసి, కలంచు చున్నాడు (తిభువన 

మసకపు బాము కాటుగతి ' కమలవనము.?? మార్మ్క_ం, 6.67. 
నంభోగి స్తున్న పాము వునలుకొను 
యొక్క. కాటు వలె, ఇనుదీయు 

సామాన్యంగా నంభోగనమ  *విమీంది విరవాది చేర్చుక్క పసం 

యంలో ెనకిలే వ జంతు గాంచి, మణి వసంతుడు కొంత మసలు 
నా a న్ | వ్ 

డం నపహాజం, రుస సెయ్ 

“మసకవఫుంచాముకాటుగతి మత్సర కాల్సి "వేయు. 
మన్వి'స మగ తీంపంగన్ 1౩ ఈక మహా కములు _పేల్సె నొడాడి మనీ 

పారి. 1.116 రయొనర్చె.?? మను, పీఠిక. 87. 



మసిపాతలో మాణిక్యము 
తగిన మర నార హూ వ 

చే కున్నా అది వమూణిక్య మే. 

కన పంనచోట అర వను 
లు ల్ో వంచక 

నున్న ప్పుడు - అంటారు, 

“మనీకప్పడమునం బడియు, 

నివిడి వెలుంగు మాణిక్యం బునట్లు.?” 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. 891. 

చూ, బొెగ్లుల్లో రామ-చిలుక. 

మసిపాతలో మానిక మట్టు 

గష్పుల 

క శు-చిచా, నిత్య ౦బుగం ద తను 

సాంగత్యము మని పొంత వౌనికం 

క్! యొుదుగకె, ఆమం, 6.5. 

చూ, మని పొూత లో మాణిక్యము, 

మసిబుడ్డి 

రత 
శ ర, 

మసి ముటు 
ఆ 

వర మగు, 
లిఖి 

ఇంతింత పౌరుషము ల్వ్యాక్కి_౦తయు 

మని ముట్లకుండ నిటు సేయం.” 

వారి, వా 8,117. 

మనసి మోచు 

మాయు, 

“వారిలో, ముగ దణువాని కింత మని 

"వరావక (తుంగుట యెట్లు సెన్య 

ముల్ +?’ జె, భా. ఓక, 

పుస మొన 

వ్వర్త యగు, 

“షు దగుచాని కింత మనీ వోవక 

(తుంగుట యెట్లు చైన్యముల్ .?? 

(తె, జూ 

మనసు మసుక కన్ను 

మనక  మనకగా కనిపింమే 

పండితా, ద్వితీ, మహి, పుట, 108. 

మహా చెడ్డ 

అపర 

మహా చెడ్డకోవం, మహా 

చెడ్డ న మ ఇత్యాదులు, 

“వాడికో మహా చెడ్డ కోపం. వాడి దరి 

దాప్రులకో పోవ డానికే భయ మే 

సుంద”? కశమ 

చూ. మౌ చెడ్డ, 

మహాదర్శనం బుండు 

కొలువు తీరి యుండు, 
“పర మేశ్వరుండు మహాదర్శనం బుంటడె 

నంత,?? కోమా, 8.2, 

మహానటుడు 

శివుడు, 
““నటనోద్నటుం 

జూాéట మురలిన 

నది”? 

డే నమహానటుని జటా 

దొరంగుమరుత్క_్టటక 
పాండు, 1,185. 

హో(_పసాద మను 

వభువులో, గురువులో 

వ డెనా యిచ్చినపుడు 

ఏ దైనా చేయ మని చెప్పి 
నపుడు ఎదుటివాడు 

మాట, 
““కర్వ్నూర తాంబూలంబు వెట్టినం బటి 

౭ 
మ హః ప్రసాదం జని కంక 33 

నును. ర్ ధిక Tr 

మహా వపనాదము 

చిత్తము, 

చెప్తూ 
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ఎన రైనా చెద్దవారు స్ 

దైనా చెమూనవూడు ఇతరులు 

ఆఅనుమాలటు, 

“పాదోదకం చ నిఠా ల్యం, 

నై వేద్యం చ నవిజేవతః, 

మహా వసాద జ్ర తు = 

విట 
£౯ 

అని శాస్రం, 

వార, బలరర్, 

కారీ, 2.8]. 

[గె హ్యాం 

తతః" 

(వ య 

మహాప్రస్థానం 

లోకాంతరయా[త, 

మహా మహో వారు 

గొప్ప గొప్పు చారు, 

“ఈ వివయంలో మనా మహా వాళ్లే 

దిక్కు తోచనిసితిలో పడుతుం యే 
మన'ససంగతి ల “క్కేమిటి ౪? 

మా అమ్మతోడు 

చూ. మౌ అమ్మ సాకీ గా, 

మా అమ్మ సాక్షిగా 

ఒక ఒటు. 
eం 

“మా ఆమృుసాతమీ-గా నా కా సంగతి 

తెలీదు,” 

CR 

అర” 

చూ. మా అమ్మతోడు, 

మాకు ఎవ్వ రున్నారు ? 

దిక్కు. లే రనుట. 
కధా క్రొద్ది వా "క్కే_ల నిహపరంబుల క, 

మా అవ్వ దున్నారు* మధు కట 

భారి 1? ద్విప, కల్యా, 106, 

మాకు గా 

వూకోన మని ఆయినా, 

క sols పం యమ పు 

“ఇంచుక తడ నుండుము మాకు గాను 

దాలిమితోడన్ ఎ కళా, 7.212, 

“మాణగా నెనానువ్వు ఆెళ్లి కి 
తప్పక తావాలి,?? I” 

మాకు గుడుము మీకు [వక్క 

మాకు మా (త 6 అం "తా 

జో 
వం 

వష 

ఆ ౦దు పై 

“దది న్యాయమా?” 

ఉవయాగిం వే 

Hen మూరు -ఈ కా 

తీసు కొనండి అనుట 

పాతము కదా! 

యేర్పడి 

అనురీతిని 

మలుకుబుడి, 

““ఎఏదిరిం దమవముయట్లుల కా, మడిం దల 

దినం బెనంగు6ి వ మాకం గుడు 

మిం, డిణ మారు రో గాను 

చక్క 0 బడు" సే ౪౨ 

భార, ఉద్యో. 1.812. 

మాకు పని కాదు 

వూ కిక్క_డ వని లేదు, 

“వనిత భాగ్యంబు "దేవర చి తము 

' మౌకుం బని గాదు నీ పాదంబు లాన,9 

న క తపన. మనల డు. నత. అంప ద ల 

తాళ్ల, సం, తి.2తి, 

మాకు మీకును గారణం బేమేని 
గలదె? 

మాకూ మూకూ మధ్య ఏ 

మైనా వ్యవహార మున్న చా? 

సంబంధ శాంధచవా 

లున్నవా! ఏమో లే దనుట, 

“పోదురు గాక మో పోయెడ్మితోవ 
మౌది కు_రయ నేల మాకును మోకు, 

గారణం బేమేనిం ౫ఇలజ ళు? 

పండితా, మహీ, ద్వితీ. పుట. 168, 



మూకు ___. మూణగు 

మాకు వచ్చెను 

హూాకు లభించిన శ్తు భావం "చె 

దు అనుటలో వ చ్చు 

వలతురకుబజుడి = స్ విచ్చినశు, 

బ్ర వ్వ న క్క_ ణు లేదు 

అనుటలో, 

“సీ యీగి వేయును మాకు వచ్చె...’ 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. 862. 
6. _.మాకు వచ్చు వును, | 

మాగాయ 

మూమిడికాయలతో తయారు 

హాస రిక రకం యర 

గాయ, 

మాగుడు వడు 

మాగునట్లు చేయు, మలిన | 

మగు, 
“కత్తన శార్యడీ విచే నినవింబ మన 

యంబుం బగ లెల మోొ.ంగుడు వడం 

జీ-సె,) ముల. వాల, 19, 
(ap) 

మాగుడు వాతి 

మూాయు, వములిన ముగు, 

“కరకు రాజనుండలంబు మౌాగుడువాణి 

కానిపిం చె.) (ప్రభా, 5.57, 

మాగు వడు 
వరిలణాతె చందు, 

క“నురు-చి రకిర ఇవి స్ఫుర ణంబు డింది 

యొంతయు మౌా౭గు వడినమారాండు 

జుగిది,?” మార్క..౦. 1.169. 

మఘాగువనాయతి 

వరివర, యగు, 

(వ స్తుత వయాగంలో చంద్ర 

మనూ చ... మూటలు 

మండలము మాగు వాజీన 
దన తేల్ల వారిన సమయ 

మప్పటి దనుట, 
| “మాంపవాటేనచందమండలంబును బో 
| 

| లె వదనారవిందంబు వన్నె దజంగలి? 

ఊఉ. వారి, 1.178. 

1 ర్ 
కాకీ, 8.171. 

సమర్త మఖ ఆయి తే 

చేమి పుబ్బ అయితే నేమి సా 

మా చెడ్డ 

వాలు ఎక్కువ. 

చూ, నువ చెడ్డ, 

| “మాచకమ్మ 

మాట 

ట్ డొనా వనిబడి అలి చే 

టవహ్వుడు ఉఊఉవ యోగిం చే 

పలుకుబడి, 

“ఆభబ్యాయీో! మాట, ఇలా రాజి 

వా, 

మాట అ మ్మొ తారకు 
అనూ 

బాధ కలిగించు, 

మూట సూటిగా జూణమున టె 

తాకు, 

“అనిన, నామాట తనకు న ము 

తాకవుటుయును,?”? 

ద్వెప, కల్యా. పు 125« 

మాట కడుగు దాటు 

నా రత్ర్ర కూల, 

“తరుణి నా మాట కడు గాడ దాటు 

వెఅతు వతివ నా మానసము నకి 



రమూలు. మూటలు 

బూయక వసింతు, వింతి నా కన్న 

ఆజన్నిధు లెన్ని చూడ, 

పూజ్య సా, మాజ్యలమ్మే వీవు. 

పారి, 4.61. 

అలన "నా 

మాటకారి 
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చకకగా మాటలాడ గల, 

శ క్రి కలవాడు, 

కతత్రగవబరి వూొటకారి నయభ న్య 

ముపట మిక్కి_లికా, బెగువరి.”” 
బపదచార 

వా నష అ 

నిరం. 2.తెడ4ీ, 

యూటకు 

మూట వరునకు. 

“ఒకమాటకు నంటివొ లేక 
త భ్య'్హో శీ? నిరం. శరన్, 

మాటకు మాటగా 

మాూాటమిాిాద మూట గా, 

నం భఖభావణవ తాత్తూ., 

6) చుకా మాటకు మాటగా వరుస 

తో వాంసీకులో తంస మొాతనికికాం) 

ప్రభా, 4.72, 

మాటకు నొంఠు కలుగు 

చెప్పినమాట అబ యగు, 

క«గారిమాటకు బోంకు గలు 

దనుముఎి? ప్రభా. 1.128, 

మాట కుజుచ సేయు 

మూట కించవయుచు, 

“ఇచ్చె నొకవర మనినను, జెచ్చెర 
నామాట కుణబుచ సేాసెను సభ నీ, 

పాచ్చెము వాయుటకొాల కె, యిచ్చెద 

(బహ్మోస్త, మైన నీతని కనుచుకాం? 
విక, 2,5, 

మాట కెదురు లేదు 
చెప్పినమాట చెలి తీర వల 

rn 

మాలు... మాలు 

కిందటే. అంతటి వలుకుబడి 

కల దనుటు, 

“ఆ ఊళ్లో ఆయన మొట కౌదురు లేదు. 

ఎంత వా నా ఆయ నంెకు గడగడ 

లాడి పోతారు,?? 

మాట గడచు 

వరాలు మాజి, 

ళ్ 

స. “నా మాటు. ఇడుచుటు న్యాయంబు 

. గాదు. పల, పు. తిరి. 

మాట గుత్తుక చగులు 

గాంతులతోన మూట మిగిలి 

బోను - అనగా మాటలాడ 

లేక పోవు అనుట, 

“పదములు గుదిగొన6 దతజిపుమాట 

గుత్తుక దగలకా 

డా, నారి, 8,186. 

మాట గ కొను 
రా 

మూట నిను, 

“పతిభ కికతంబునం దలి మాట 

యొక ంతయుల చాను కొనక 

కళా, 4.96. 

మాట చెడు 

మాట పోవు, 

“మాట చెడి ముదినీ ముష్పున.9) 

రాధా, 8,49. 

మాట చెల్చీంచు 

మాట! వకారము నడచు, 

“నలకొన్నభయము మానం జేయుము 

తం|డిమాట చలించి. 

వర, రా, అయో, ఫు, 826, పం కి, 15, 
తాల 
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హోొరబాటుగా నేటినుండి 

మూటలు వెలువడు, 

చెవ్ప కూడని మాట చెప్ప 
డంతో ఇబ్బంది వచ్చినవ్రూడు 

ఉఆఉవయోగించే వలుకుబడి, 

“మాట జారిం తరువాత యే మనుకొని 

యేం లాభం ౪? 

మాట తప్పదు 

Es నన్నశే అయి తిరుతుంది, 
కళత్ర ప్ప "నె నాదుమారు యది ధాత 

లభించిన\వా౭త సుంథు...?? 

కళా, 5,221, 

జ్, 

మాట తీయు 

మాట చెబివేరు, 
“కోతుల మాట తీణి నమ్మును పె” 

వర, రాయు పుట, 285, పం కి, 17. 

మాట తీసి వేయు 
తఅిరన్క-రించు, 

కొత్త, 821, 

మాట తెచ్చుకొను 

ఒకదిసిందకు పాత మను. 

“దుర యిర పవ యేళు 

చేసినా ఒకరితో మాట. "తెచ్చుకొని 

ఆయొర గదు.) 

మాట దకగాదు 

మాట సిలువదు. 

వసా నని రాక పోయావా యింక 

మాట దక్కుదుం? 

కాపరం 

వ 

Cm 

మాటనిజము 

నిజాయితి, నత్యవాక్కు-. 

|| 

మమూలు... మాటలు 

వూట అనే తవ్పనివాడు 

అంతా ఆల బా చు ఆ 

గురకాన్ని మయూాతటసిజు ముది 

వ్యవహరిస్తారు, 
ఊపుతో 

“మే 3నసరకు లాతని, కాలున దిగు 
మాటనిజము గలవా€6 ఊదగసటకొలి? 

శుక. 1.176. 

మాటనిజము గలవాడు 

నిజాయితీవరుడు, 

కకష మందలు గా6 

పాళిం గల 

మోూటనిజము 

బొద లెడు ద్వీ, 

గరకు లాతని, కాలున దిగు 

డగుటకా,?? 

శుక, లి.రి. 

“బా 

మాట నిలుపుకొను 

తాను "చెప్పినట్లు 
భళ్ళు 

గలుగు, 

“ఆను వగముగచవా. డీ మాటక నొడం 
బడల డ కా. మినియ్ె డ మాలు 

నిల్వంగా "లే నెతిన్ ౨? శుక. 4.10. 

మాటనిల్య_డ 

నా టహిూా ద బత చి 

యుండుటు, నత్య్మ్వవతము, 

“మాటనిల్క_డు?” కాకి, 2.105. 
“ఆతడు చాలా మాౌటనిలకడ కన్న 

జేయ 

మనిషి, చెప్పిన మాట [ప్రకారం 

నడుసాడు, వా, 

మాట పటింప్పు 
రే 

వాళ్ల మామతో ఏదో మాట పటిం 
క్రులు వచ్చు వాడు భార్యను వదలి 

చేశాడు,” 

మాటపట్టు 
మాటవట్టుంపు, 

సో 

వటుదల, 
వ్ 



కరాలు... మాటు 620 మాటు... మాూాలటు 

“కబులహాోనికిం జి త్రమునం, గలంగం బడ్ 

మాటపట్లు గలరా ఆజయుం౧ంక 4?’ 

జేం. పంచ. 1.533, 

మాట వడిపోవు 
మాట లాజేశ క్రి లేక పోవు, 

నోట మాట రాక పోవు. 
శవా డికి పొద్దున్నే మూటలు పడి 

పోయా యట, ఇంక పోయి చూ సే 

మాతం ఏం లాభం? వా, 

మాట పడు 

దూవణ పొందు, 

ఒకరిచే తవ్వూ వట్రంచుకొను. 

“నత్కీ_రునిచ్కే చే మాట పడ్డదుఃఖము 

యూమవ్యథ కొలంది. గాదు సద్భ క్త 

నిధీ 12) కా, మా, 8.163. 
క66రైక్రర్రి చేత మాటపడ్డం 

లేదు. ? 

నా కిపషుం 
వత 

వా, 

మాట పుట్టు 

చెడ మేరు వచ్చు. 
c= 

“ఇచ్చకు వచ్చినట్లు రమియింపు మొకా 

నొక మాట పుట్టినక్కా నెచ్చెలి లేదు 

బంతె యనునేర్సున ము? 

కుక. 2.97. 

చూ, మాట వచ్చు, మాట పడు "ముద 
అయినపి, 

మాటపొందు 

మాట బాందిక. 

కకరాక నాల డూర్వశి మాటభాందు 

నరకం డఊడూహించి నాకాధినాయ 

కునిం దాప'సముఖ్యు లధర్వము చేయం 

బూని రావిం చుచో....? 

ర్ూ వారి, 1.90. 

మాట పొజపొచ్చెము 

మూట పొరపాటు; పాచ్చు 

తక్కు వగా మాటలాడు, 

న్య్యూూనవణుచు, 

“వాండిమిం, బోయినచోట మాట 
పొటిపొచ్చెము పెపని రోసగాండు 

గా... శుక, లీ.150. 

వాడుకలో-  “ఆయసనమా 

చండ శానను డు____వూట 

పారపా టా స్తే ఊరుకోడు... 

అంటారు. 

మూట: మోప 

చెప్పినది అబద మగు, 

“వాళ్ల కీరోజు ఇస్తా నని చెప్పాను, 
ఇవ్వక పోతే మాట పోతుంది,?” వా, 

మాట మాట 

393 

వివాదం, 

మూటమిోిా ద మాటు వచ్చి 

ఏర్పడినది. 

“లోలారు_నక నీక తోలోన 
-నమేని పోటి పుట్టదు గదా మాట 

మాట,’ భీము. 2,883, 

మాట మాట జగడ౦బులు 

సూపు 

మూటకు మాటకు వాగ్యా 

దము చేయు, 

““ఒండొరుమో౭డది బాడిమా,టల మటి 

మాట మాటు జగడంబులు చూపీ 

యత ంఢు పోయినకొ, శుక, ౨, ఏఏ, 

మాట మాట వెంబడి 

మూటమిద మాటగా, 



“కును మిపు డది సంస్కృతి కద,విని మాటమోవది 

జెంచను మాట మాట వెంబడిం)” 

(పథా. 21005 ఇక్కడి మాట. లక్క-_డా, 
అక్కడి మాట లిక్ళ)_ డా 

మాటమా[తన | య చవ్ఫవాడు, 
ఒక్క కఅలణాములతో, | 

“ఉఊఈదయా(ది చే” నత్యుదతి సాధించె, 

వినుకొండ నూటమౌాతన వహూరిం చి 

పారి, 1.28. 

మాటమా(తమున 
లక్క మూటలతో, 

ఒంటిమిట్ట. 64. 

మాటమా(తమునకు 

అవలీలగా, చులాగ్టా, 

6కతోయిుజాయుండు చావా-చతుస్ప్రయ 

మును మాటమా(తక మోయంజే మంద 
రా(ది. $9 హార, గ 48, 

మాట మిగులు 

ట్లాడు, 

“మోరా మోరూ ఎప్పు డై నా వెంహాలు 

చూసుకోవలని నవాళ్తు. అనవసరంగా 

మాట మిగిలితే ఏం బా వుంటుంది 2?” 
నాపి. 

మాటమీద నిలబడు 

చెప్పిన వమూళటు 

నడుచుకొను, 

చూ. నోటిమాటమోద నిలబడు, 

మాట మోచు 

నింద పాలను. 

పా 'లెనశ్నుభాబ్దంబు రుచి 

మాట మూ-దినహింశు తేట 
గడ భః 1467, 

(వకారం 

కఠ ట్రు ప్ర 

యెంత, 

యెంత ఇ? 

చందా 4.59. 

మాట యిచ్చు 

“కనుగొన్న ంతగె యాదరించి తను 

లం కారాజ్యపటాభిపి, కూని -గావిం 

పంగ మాట యిచ్చి కృపం -గాకుత్. 

చుండు మన్నింపలాగా,ి” 

ఫ్ర రామా, 7.201. 
“ఆయన తప్పకుండా వసా నని మాట 

యిచ్చాడు మలి? చా, 

మాటల గడవ నాడ నేర్తునె? 

గలనా? 

“నివు రాజవు మాటల నిన్నూ గడవ, 

నాడ నేరునెళి విన్నప మవధరింపు ఖ) 
డూ వార, 1.76. 

క*దూానిని మాటలో జయించడం 

సాధ్యం మ ప్ 

మాటల్లో నిన్ను దాటి పో గలమా 

ఎమ. 

మాటలచే బయలు వందిలి పెట్టు 

వజ మాటలతో భమ 6 pu 

గెలుపు. 

“బమ్వునమాటలను బయలు పందిలి 

యిడుచుకా.? (ప్రబంధ శా, 725. 

మాటలతో కడుపు నిండు 
కో రైనా శువ్కు- (పియాలు 

నలికిననుడు అనేమాట. 



వవాళ(టు._.వరాటు 622 మూటలు మాటు 

ఎంత చే “నువు 

మూటలు పే యం* మాటలతో 

కడుపు నించుతుంచా ౪? cn 

5ంవాడిదగరికి బోతే మాటలతో 
కడుపు నిరడ వలనీం బే. 

కకమాడు ఎంత మధురంగా మాట్లా 

డతాడని, ఆమాటలు వింెకు "నే 

నిండుతుంది. ?” 

మాటలతో పందిరి గహ 

ళయనసు కలంగ నేటి కని మాటల 

బండిలి గప్పుచుండ6ంగాా ననువుతె 

నుంటి6 గాక యటు లైన నినుం గడు 

పంగ నిత్తు నే. హారిశ్చా. (వీర 

చూ, మాటల పంతికి నెట్టు. 

మాటల దీరునా ? 

ఇది వట్టి మూటలతో తీరదు, 

కశంహోర్రీీల (౬ ర యువతిమన్మథ ! 

మన్మథ తాప వేదనల్ 99 

రాజగో. 1.110, 

కదం మాటలతో అయ్యే పనా EE 

వా, 

చె ఇ 

కడుపు ప్ర 

షం 

కక లతో (అయే పనే, ల ర్క తేపనే చూటలమారి 
అనుకు నారా EE 

“ఈ ద్రుతం 
కాదు??? 

లా, 

మాటలతో తీరి 

మాటల పందిలి సెట్టు 

వట్టి మాటలతో నరి చేయు, 

“పని లేనిమాటల పందిలి "పెటి జాణిగి 

పోయద నని చూడక... 

(పభులిం. 8.64. 

మాటల పచ్చళ్లు 
యా 

రం -చికర మైనవమూటలు, 

శవివముకుందచ, 4క్, 

నె సూ ఎన్ని మం-చి ాటల వీట వెట్టు 

మాటతో కొంతకాలము 

గ డచునటు చేయు. 

“వాడు డారితో మాటలు 

పెట్టుకొన్నాడు, బ్రంతసే వ 

యిండె” - అనడం వ్యనహో పోరం, 

వీట వెట్టుట అనగా తెవ్ద 

తతత 

“ఏత దర నమాయాతేం బగ నొక్కు 

పురాణేవృత్తాంతంబు “అ దంచు 

చ్ 

మాటలం బవీంట వటి యా సెటిపటితో 
ఠి 3 ఇ 

లేన 93 కుక. 2.28, 

నూటలబెల్లాలు 

తీయనిమాటలు. 

తాళ్ల, నుం, వీసగరివి, 

మూటల మంచి 

తెయ్య సి మూటలు వలుకుతూ 

చెరుపు చేయునది, 
“మాటల మంచులు మందులవమారు లి) 

చన ణీ 

Smee aces wien et 

పండితా, పురా, 116: బా 

వదరుబోతు, 

ఆం. భా. 8,1]. 
మాటల ముచ్చులు 

లద తెట్టు. 

పండితా, (పథ. పురా. పుట. 84ఏి, 

మాటలవర్ష ము కురిపించు 

ఎక్కువగా మూటలాడు. 

. “వాడు వచ్చింజే తడవుగా ఊపి రాడ 
కదిఫించాడు, 

జాల 

క్ండా బంలలని ల 



628 మూట... మాటు 

మాటలా ? 

అంత సులభమైన వని కా 

దనుటు. 

“ఆ ఆఫీసురుదగ్గర పని చేయడ 

మంజీ మాటలా ౪? వా, 

మాటలు కరు వగు 

ఉదానీనత  యొక్కు. వయిన 

దనుట, 

“ఏం నాయనా! మాటలే కరు వ 

' “తాలుత మాటలు 
బా యడు,4?”? 

“వాళ్ళ యింట్లో ఊన్న న్ని నాళ్లూ 

ఒకొ్క_క్కు_ డితో సను ఎన్ని మాతుల 

వడ్జానో & డొ వానికి "తెలుసు 

బండ్ల మీద ద్ ను 

పోయాయి, అంతలోనే అంత దూరం 

నాళ మయి పోంయావూ 2)? వా. 
a2) 

మాటలు కోటలు దాటును 

బమాగాడంబరము ననుటు. 

““మాటులం కోఠలులం చారళీరినూ కాలు 

కడప దాటదు,” సా, 

మాటలు గటి పెటు 
అ ర 

మాటలు జాఠించనుూ, 

“పక్క మాటలు ౫ ట్రి పటి సత్యంబు 

దక్కు. ల? 

గా, వారి, ద్వితీ. పం క్రి, 1159. 

మాటలు నూతీ పోయు 

వరాటలు "నేర్చు, 

శైవద్యా రా మూటలను 

నూజి కలుపు ఆన్న వై 

ఒకటి, మాటలు నూతిపోయు 

అన్న నుడి కార మూ కలిని 

ఉన్నవి. 

కొ తలం గావ యూ మధువు కండల 

మాటలు నూతి పోసిరో, య త్త 

యటంచు.” కొ. మా, లీ.44. 

మూటలు పడు 

చూవుణకు గుటి యగు. 

హావ 

మాటలు 

తం కతాబాూాదములు 

ననుటు, 

““వాడివనాటులు చూ జే మె 

పహపలూకు 

బం డో మూ ద 

హూ తాయు, (కయ మాతం శూన్యం, $7 

వా, 

మూటలు మిగులు 

దూపణో కు లాడ, 

“నిన్ను గూడ చదుమూ మూటులు 

మిగులుచున్నాణు,?? జూల, 179. 

హాచ్చు తక్కువగా మా 

టాడు, 

Wess మాటలు మిగిలా వంెకు 

మర్యాద దక్కదు! వాం 

రూ. మాట మిగులు. 

మాటలు ముదురు 

(కవముంగా మాటలు 

తగాదా కలుగు, 

““నాటలు ముదర సియ వద్దు, మనం 

మనం రేసు మొ-గాలు చూచుకోవలసీన 

చెరిగి 

వాళ 64? వా, 

మాటలు వేయు నేటికి 
ఈ యాటలుచేయు నేటికి రవావిభు 

ఊదందుం బదాణబు వేలప్కి నూహమెన 

మం(డు భార్యలు దనుం బరి పూర్ష 

రతోత్ప్స వంబులన్, -7గాటము గాయ 

దనర్భు కుతుకంబులం గొల... 

కళా, 1,126, 
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మాటలు లేవు 

ఏరోధము, 

ఒకరితో ఒకరు మాటలాడు ' 

కొన రనుట, 

“జూ లా కాలం నుండీ వా శ్లిద్దరికీ 

మాటలు లేవు” 

మాటలో 
రెప్పపాటు కాలములో, 

“తొవలునూడు, త తడుల కని మాట 
లే డచ్చి కడలం, తత (కమ్మ ణం 

నచటి చాబాతుటుములు,”?” 

క్లా. 1.84, 

“ఇక్కు_ డే భూర్పుని ఊండు. మాటలో 
వస్తాను.” 

మాట వచ్చు 

పెడ పేరు వచ్చు. 
య 

కళ ౦డుు విన్న నా శచింతయు మాట 

గ] * 

కామె 

వచ్చు నని... విప, 5,48. 

మాటవరునకు 

(వ సావవ ఫంగా, మనః 

సూరంకంగా కాక, 

“ఏదో మాటవరసకు ఆలా అంెకు 
ఆదే పటుకొని కూర్చుంటా చేమిటాళి”? 

లు 
చా. 

శ చమూటవర'ససకి ఏదో పిలిచాడు గానీ 

మన మేం రావా లని ఉందా వాడికిలి? 

శె, 

చూ, మాటకు 

మాటవాసి 

1. మూట నేర్పు, 

౨. వలుకుబడి 

సుదతి! మాటవా సెల నీ సామౌా 

దెం గడ జే,”? కానా, ఫు, రడ, 

i 

| 

| 

న. 

కళచవాడు “చాలా వాటచాసి కల 

బాను”? Ch 

' కోఈలువు బాట వానీయుం జుట 
a 

ఆఅకంబు€ బుణ్య మును.” విప్ర. 8.18. 

మాట వీడుపాటులు 

తడ జుూటు మూటలు, 

ఒకటి మాట్లూడుతూ తటూా 

లున మరొకటి మాట్లాడ్డం 

లాంటిది. 

“కలవరింతలును మాట్క విథుహపాటులుం 

జెలులకు చెలం గొనర్చుి” 

కళా, 6.215, 

మాట వెటు 
డం 

మాటలాడు, 

“మాట వెట్టుదుం గన్న చో మాననీయ, 

వాక్య యని విడుకొని యొ నవ్యాస 

వుండు) భార. శాం, 4.887. 

మాట వెడలునె ? 

నోటనుండి మాట వెలు 
వడునా * 

ఇదె ఛయనం[భవమూాదులతో 

నిర్వచను డనుటను తెలుపు 

వలుకువడి. 

వాడుక తో.__..మాట పవెగల 

చేదు, నోరు రాలేదు. నోరు 

కదల్ప "లేక పోయినాడు. 

6కర్చాన్సు మిచ్చట. (బేల వచ్చు చెసల6 

దాని6 గనుంం, గొనునంత మాట వద 

లున్తె నినుంబోటికి స నిఖుంగెనే నీ 

బలముకా.”? శుక. 2.290. 

నో రెత్త లేక పోయినాడు, 
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నోట మాట రావేదు అను మాటినంగ 

రీతిగా కనబుకుతుండి. 1. కాముకురాలు, 

మాటనందులు వటు “మాదునంగా” అని తమి 
వ 

మాటపొరపాట్లను అవకాశ , శము, 
ముగా తీసికొాను ““భేగదానవతంబులు పూని యెపుడు, 

టు వట్టి పటు హతః మకర కేతను నర్చించు మౌా6టినంగంి? 

తన కాళీ, 8,171. 

గా, వారి. (పథ. పం క్రి 1807. ౨, అమాయకురాలు, అంత 
| 

మాటనా మెతకు నేర్పరి కానిది, 
చూ, మాటకు. | “మాటాడ చేరని మాంటినంగవు 

మాటా పలుకూ నీవు.?’ కాకి, 8.62. 

ఒక్క. చెనుమాట వినవడదు. మాటిమాటికి 
| 

అ సాం సాకు 
వాడుక లో.___ కమా. 12,14], 
మాటా వలుకూ లేదు ఇదే ' క్రూబటు పెట్టు 

వ్వుడూ ఇలా వ్యతి లే శార్థం 
కోన 'ఏికవ స్తుంది. 

౮ అలీ 

“త్రలపోయ నూరిలోపల నొక్క గొబ్బునం జెప్పు చేర కున్న వారముల) 

| 

| 

] 
“ఏ మయి యావమాట మాటు "పెట్టక 

| 

| కథా, లె.71. మాటు, పలు కన్నడును వీనంబడదు.?) 

ఖచ. 7,182, మాటు మడగు 

““వాడిదగ్గఅకూ వెళ్ళీ ఏం లాభంకి ఒక ' 

మాటా పలుశా 2" వాం నిశ్శబ్ద మగు, 
ఇక్క-డ వమా అనడు అని ' రాతి అందరూ అన్నాలు 

అరం, | తిని వడుకొన్న తరవాత 

ర “ఊరు మాటు వుడిగింది” 
మా టిడు 

ఆఅంటార9, 
మాటలాడు, నమాణానము | 

న శాగా చీకటి వడింది, వాదు 
చెప్పూ. on) 

““వూనిన నోటమి తప్పదు, దీనికిమా పోయిండి అను ల. 
టిడక యున్నదియె నయ నునుచున్ ఎ | "కాలలో ఇది ఉవయోాగిం 

నిరంకు, 8,15. j చుటు అలవాటు, 

2.40 



నూటు వాడు 

““చిటు కనక మాంటు మడలిను పుట 

కడ నో విట కంటికి, 

తలుపు తీయజే యని పలుకక.) 

వి్మిపనా. 4.57. 

మాటు సేయు 

కమా, 

““నిజరం| ధభములకు మాటు చేయం బర 

రం[ధములు గని చిక్కు. వజుప.*) 

భార. శాంతి. 2.869. 

మాట్లాడించె దిక్కు 

దిక్కు. 
కకనాబుంంప మవోజూలు జబ్బు తో పడు 

కంెకే వాణి మాటాడించే దిక్కు 
£3 ౧m 

లేను”? 

626 

 మాడెతు మాట 
ఛేదనవీధి నరసి పాలంతుక తలచా,కిట ' ౨ 

కటకంటికి 
ఒక్క_మాట అయినా, 

66ఆడండు మయూరనేఖను, -గాడం 

బూటండు బాాంగతి మన మెరియక్యా 

బో డగు పెద య యన్నయ, మూదడక 

మాడ త్త యత నిమాటలు జగతిక్ ౨? 

66 క్రోధ  మొందిన చనెనం గొడుకు 

దురుణ మెంచి 7 న త్ర మా జెత్తు 
A 

మోటాడ చెజుచు.?” కుక, 8.480, 

ఉపింది ఏనా నానన పన ల 

న. 

ద. ద వాటాలను మదల 

మాట్లాడించేవారు 

యోగ తేమములు విచా 
రించేవారు, 

“ఆ ఊళ్లో మనమలను మాట్లూడిం చే 

వాళ్లు "ఏవ రున్నారు ల్డి ఇ క్కు జే 

ఉండడం మంచిడి,”” హన 

మాడపట్లు 

(బహ్మరంభము. 

“వానికి మాడపటున పెద జబ్బ తగి. 
౬ యు 

శేందెల్” శా 

అడుగూ బొెడుగూ అముటు, 

కక్క. 18, 

మాడువిలు 
ధా 

మేడడా వా 
ఉట 

ఘు, సOo 7,945. 

బదు లనదు అన్న అర్ధంలో నే 

కాని అంటుంది అన్నట్లు “కాన 

రావు. 

చూ. పల్లెతుమాట్క చిన్న మెతుమాట, 

మాడి. వోలె 

విధముగా, వలె, 

ఇలా రెండు ఆవమానవాచ 

కాల నువయాగించడం నన్నె 

చోడునిలో విరివిగా కాన 

వస్తుంది. 

“6చెందొవమాడి్కి_ వో లె.” 

కమౌా. స్,తరి, 

మా తలనే పుట్టినవి 

వాటికి మూలం మము 

అనుట. 
“మ న్న థవేదాంతవమొ రోపజేశళమ్ము, 

అనగ మాతలనె వుట్రినవి గా వె 

(శవ. 2.80. 

మా తెరువుకు రాకుండ 

మా జోలికి రాకుండ, 

దారికి అడ్డము రాకుండ 



మా(త-_మాది 

ఆఅనుటు. 

అన్న శు జోళికి తరు వనుకు 

అని కూడా ఆంటారు, 

“మా "తెరువు దాను రాక[కందడద మనివి 

మాపు?” సాం_చ. 8.115. 

“నాదోలికి వాడు వచ్చా డంెటు చేను 

ఊరుకోను. గాజోలికీ తెరువుకూ రావ 

ద్దని చెప్తూ? చా, 

మాతసంచి 

గోచెవతఆె కోలగా కుట్టిన 

నంచి, అసిపిం. 

చాట సారులు దీనిని ఉవదయమో ' 

గి సారు, 

66మూ[తసం-చి తలాడ -గా మార్త వేది.” 

ఆము, 2.74. 

మాదిగకొయ్యు 

తెట్టులో కొయ్య చేరరతుంది. 

మూదెగ విధవ అన్నట్లు. 

పండితా, (పథ, దీమా. పుట. 181. 

మాదిగమంచ మగు 

ఛిన్నాభిన్న వుగు, మురికి 

మురికిగా నుందు, 

కంకి రవము కీ రవము? నుండల నే 

యింత “మాది? మంచ మగునప్పుడు 

శోకము కీ రనము "గాంగ నెంత గాడిద 

2 తర యగణనో...?? సాతీ 

మాదిగవాడు కోయ 
వశువులను “తులు  తొటు 

oe A) 

తెలు. 
రు 

“లంప్రుల మౌరి దాన! నిను లాచుక 

మా దిగ నాడా గనోయ...ి 

హాండ, ౫.66. 

627 కూద కరా 

మాదిగసంత 

కశళ్ళల మెనది, 

“జరిగినది గాణ మొాదిగనంతవో లె)? 

వ్య సం నాటు, 14. 

మూడి భారము 

ఆ బాధ్యత అంతా మాది, 

66 తీరు కాళమవా నీిపతిం 

మాడి భారంబు,ి? 

జూకు 

కా, మా, 4.5్ల్, 

ఇది నేటికీ వాడుకలో 

ఉన్నది, కుకు ఉద్యో గం 

ఇప్పించే భారం నాడి. నా 

"వెంట “రా.” 

“ఊన్న నంగ తంతా మోతతో 

చెప్పాను, ముంచుతారో తేల్చు తారో 
మోజే భారం.” 

మాదిరి: "గత 

“మాదిరి సేయ వచ్చు జన నాథు 

మొగంబునూ జం(దబింబముజ?? 

విజ. 1.68. 

మూనఠకెడిగి- వేయు 
మానము తీయు. 

“ఆ ఊరికి ఇడితే విడివానం 

వేస్తారు.” 

మానంబిళ్ళ 

ఆడపిల్ల లకు మొల తాడుకు 

మాన జిక్కిన గోల 
తాళ్ళ, సం. 11. 8, ఛా, 125, 

మానము ఉడి పుచ్చుకొను 

వనూనము వోగొట్టుకొను, 

Ch 

కడిగి 

వా. 
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“కునుకు టి పతి!వతలు. - = దుత్తనులు . న. 

ఆసపడిను మొన ముడి పుచ్చుకొని ల్ 

మచ్చకంటి, 93 

వాంస. 1.127. 

మానము కొల్ల లాడు 

సనసంగమించు., 

ఈమూన్సిని 1! యీతండు వో నా, మాన 

థభనము6ి గొల్ల లాడి మక్కువ 

మూాజం,గా.?? ఊఉ "సా, PIR IR 

మానము గొను 

ఆఅవమానవహటు-చు. 

“నిను మానము గొనుహీనుని, 
మానము మాని,’ 

నను 

సారంగ, 2.286. 

మానము: మోపు 

అవమాన పడు, 

“ప్ త్రాొడుకు చేసినచేతలకు నలుగురి ' 

లోనూ నా మౌనం పోయింది,” చా 

మాన  మేయూరికి బోయె 

విధు లేదా అనువట ఉవ 
౧ C౧ 

యోాగించేవలుకుబడి, 

“కూ రుం 

నాచ్చుట శౌర్యము చొప్ప మాన మీ, 

యూరికిం బోదయె...... 

కాళ శల్య, 2.5న్, 

అనుసరించువారు, 

అచ్చం అలా ఉండా లనే 

వారు, 

మూటా, 96, | 

మానసము గలుగు 

ఇష్ట మగు. 

కాన సము గలంపచున్న డి.” 

భాగ. క్క. 1.884. 

వండు నికా మడువు. 
| కకమ్చాంనని 

మాన్య 

మా నా మాపు 

_. మానాసికి.... 

దాని కది. 

నిరుడు మానానికి నిరు డిలా 

అన లా? కొత, 86, 

మాసిక దారి 
జభూోన ముది. 

“ధనము లార్జి ంచుమానిక దారులిండ్లం, 

జేరునరులకు నిడుమలు చెప్పం దరమెళ? 

శ, ర, 

మానిసి మట 

మనిషీ, మ్మ, 

“కచోూనిన్ మట చిట్టా దని యా చిట్ల 

జం, 

డవి నెట్లు చన శేరు? శృం, కా, 

మూసిన మూసుసి దను కతన 

దారరణ మైనక రువు, 

తినుట "కేమో దొరకక మను 

పష్యుల నె హం తినుట. 

అనగా అదె 

చెందిన దనుట., 

వ రా కామ 
వ 

మానినీ డినుకణ్క వెనం 

 దరియింప లేకి 

కా. మా. పి.15్6, 

మమ్ముకొను 

దివాలా తీయు. 

ముడి మాన్యా అపర్ణ చేసి 

కొను, 

“చదం(ద్కముఖభిం గనాడి మాన్య మమ్ము 

కొన లేదా.” 

మాపు చేయు 

(శవ, 2.60. 

వోనొటు. 
we) 



మాపో... మాయ 

తెలుపు మాపు చేసీ 

జలుపు భస్మృముగను డేటపణుచు,”? 

బేమ. తీ.]4రి. , 

కార ఆబో 
త్వరలో, 

““మాపా రేపొ యొనర్పకుండుట య'సం 

భావ్యంబు.? గీర. గురు. లిలి. 

మామాటయే మాటగా 

మా మాకు తనమాటగా, 

అంత ఆత్మీయతతోో అనుట. ' 

“మా భోగ౦బు లె యాత్మ భోగము 

లుగా మా వాటయే మాటగా...” 

కళా. 8,224. 

మామిడి. కింద నైరి యురి 

మామిడి చెట్టుకింద వడుకొసి 

లేచి రాలినవండ్ల ను వరు 

కున పాటి (శమ కూడా 

లేకుండా నోటితో వండు 

వడినవూడు తింద వునుకొను 

వాడు, 

అతి సోమరి అనుట. ఇలాం 

అబే నేరేడు కింద సోమరి, 

““మామిడి(కింది సోమరి మేదకుండు.?” 

గార, హారి, ద్వి. 1495. 

మామూలు 
౧౫ 

అంచవములు, 

కొత్త, 15, 

మాయ కన్నుల _గమ్ము 

వూానపోవు, 
“మాయ కన్నులం (గమ్ము6 గమ్మజేతి 

చేను)? ఉ. హరి, 2.84. 

దిటతనంబున6, 

| 

629 మూయ మాయ 

రూ యక్క్హడ 

మా యింళు, 

' “మా యక్కడ మిరు నీ ముసలి 
యవ్వ యు)” హార, 2.4రి. 

 మాయగ దట్టు 

వదలి వేయు, 
66 త పాభఖిమానముల్,, మాయం 

దట, శివ. 3.91. 
౬ 

మాయ చేయు 

మూసనగించు , 

“మా డేదో మాయ వేని దాన్ని 

బుటలో వేసుక న్నా డుం) వా, 
(ge) 

మాయ దగులు 

మాయలో వడు, 

“మల ననో కాక రుక్మిణి మఘహాొయుం 

దగిలి,” పారి. 1.95, 

మాయదారి 

"వరానగాడు, 

“వచ్చుట యుక ఫలందను(ండు వారి 

అ నాల 

జ నా భుం డే మాయ దారి 

యిచ్చటి శకీంగుడెంచె...?? 

వరాహ, 9,44. 

యమ 

మూాయనోతు 

మఘాయలమాారి, 

మాయ పోవు 

మూసపోను, 

ఈళ బ్ర యవసలం బొరయమి మాయ 

పోకల భార, శాంతి. 4.125. 

మాయ బాలు 

మూసివోవుట కీన్నుఖ మగు, 

““సులఅకుల నుడుగణము మాయం. బూజును 

పతుల్ + పాంస, 1.188. 



వరాయ _.. మూర 

మాయమ చేయు 

అదృశ్వ్యము చేయు, 

కకమాఢడం శేరుబియ్య ం పడితే మాయం 
జ్సాడుం,?? 

CSD 

మాయలమాడి 

మూాసగాడు, మూాసనక తై, 

“ఆ మాయలమౌారి మౌ వాళి వలలో 

-చేసుకొందిలి” బా 

మాయలాడి 

మూానగ తె, 
జానే 

మాయలు పన్ను 

మూసనములు చేయు, 

6ళముంగలి మాయ లేవియు 6, 

బన్న6డు.?) కా వరా, 5 

మాయలేడి యగు 

దుఃఖకారక ముగు, 

రామాయణములోని వూయ 

లేడివె యేర్పడిన వలుకు. 
బడి, 

“మా పాలిటికి నీవు మాయలేడి! 

వతి) క్రీడా. పుట, 1కి, 

మాయ సాగు 

మూయ చేయు 

““సుద్దులం, గదిసి మాయ సాంగి రనంగ 

రా, వి. న5.ఉ1 వలదు,” 

మారటమారుడు 

రెండవ మున్ఫ థుడు. మున్న 

థుని వంటివాడు ఆనుట, 

“సాకమార్య లేఖల 

నత? 
p= 

680 

అ Te a 

మాగటమారదధుంల | 

వహాూంస, 4.46, ' 

| 
మారి మవలినటు 

య 

మర య ౨ 

మారణమం[తము 
చేతబడి మం(తము, 

కుొనానక మనుటు. 

“భామల కట్టిచో సవతి నామము 

మారణమం(త మాం జామ. (పభా, 

మారాముళ్లు 

చిక్కు. లు. 

“కీ రామచిలుక! మాకీ మారాము 

శిటు "తెలియు వముగచార మె కి 

శుక. 2.80. 

చారం చిక్కు. వడినమ్రీడు 

ముళు వడుతుంది. ఆ ముళు 
nae) on 

కాడ ఒక వద్రతిలో కాక 

మూారుముళ్తు వడ తాయి, 

చిక్కులు అన్న మూాటవ లనే 

యిది కూడా డారం చిక్కు 

వడుట మాద వచ్చిన వలుకు 

బడి (మారు-fముడి 

మారి పిళ్లాడించు 

మన లా మెట్టు. 

' “మారిపి శాడించెనే వారుదలి ౨ 

తాళ్ల, సం. 12.48. 

మారి మనగినభంగికా 

mS వచ్చి రోడు 

కొని పోయినటూ, 

“మిల విలు సగుళరముల్, జడి గొలిపి 

మడియింపం౭ జాచ్చా 
మారి మాసనంగినభంగికా,"? 

తద్బలంబుల, 

చై మి, 5.56, 

మాది వ్యాపించినట్లు, 
అకా, 



చమూరీ.._ మారు 

“మరకటంబుల మారి నముసలినయట్టు, 

చరుముక (మింగుచు.? 

వర, రా. యు, పు, 276. పంక్తి 11, 

మారీప త్తున 

ఒకని వరవతిని పురన్క-రించు 
"కొని తదాగ్షరా అనుట, 

“మారుపొత్తు అనువదము 

నుండి యేర్పడిన పలుకుబడి 

కావచ్చును. 

ఆ రంగయ్య మారీపత్తున ఆయన 

దగ్గర డబ్బు తీసుకొని వచ్చాను.) 

వాం 

మారుతలి 
గా 

నవతితలి , 
C౧ 

“మౌారిపి ఫలాడించినే మారుదల్లి ,? 

తాళ. సం. 12.43, 

ధ్యా, మౌారుదల్లి . 

మారుబేరము 

ఒకట ఒకరు ఇవ్వగా మరొ 

కరు మ రొకలి యిచ్చి 

రాధి, 2,118. 

మూరుబేరము చేయు 

ఒక-పోట కొని ముదరొక-చోట 

లాభానికి అమ్ము, 

మూరు బేరానికి "తెచ్చుకొని అమ్మే 

వాళ్ల ౦. .నౌోాెకే నాలుగు రూాపొయలు 

పడితే మికు నాలుగు దభూపాయలకే 

ఎలా యిసాం € వెప్పండిం? 

మాదు మలయు 

ఎదుఏంచు, 

రౌ 

““మనుజులలో మారు మలసీ చాతోడ, 

681 

యడల. అ 

మారు... మార్చ 

మొన సేయ ను న్నా రె నూ౭డు 

లోకముల.” 

వర, రా ఆరా, సు, వర్ బి, పుం జ Pers 

మారుమూల పదములు 

(వ చురంగా కనివించని 

న శ్రాలు, 
© 

““మారుమోాల పదముల గుప్పిన ము-చ్చ 

టగు సే ల్లి: (శవ, కీ యేల, 

మారుమొగము వెట్టు 

అయిష్టతను సూచించు. 

“ముళము మాడక మారు మొగము 

దరు ద మన్న, నతని (గన్ము ల 
న 

జూడ చాస యగును.” రాజగో, 8.69, 

మారుమో మిడు 

ముగము (తిప్పుకొను, 

అయిష్టతను నూ-చించు, 

“వారు మొ, ర్మోమిడి చూడకన్కిి6 

దనమో  పుుకకొంత మలంచి "తెల్సు 

చుక లి) కలాం 6.125, 

మూరు వడ్డించు 

"అతందవ నార పెట్టు, 

“మారు వడించుకోకుండానే భోంచేసి 
GS 

పోయా జాయనంి” వా, 

మారొడ్డు 

ఎదురొడ్డు, 

కవిక, 9.148. 

మార్చడ బెర్కొను 
మగడో, ఎదుట భార్యో 
ఉండగా తమ ముననులోని 

(వీయుని నన, సీయురాలి 

చేరనేో పిలుచు, 



682 నూర 

మన చెల్తా ఒకరిమై 

పుడు తటాలున  వానిపేెేే 

నోట వచ్చుట నవాజము. 

వ్ సే 

కలు గో [త నై ఠి త్య ౦ అని 

అంటారు, 

వాని మార్పడం  బేరో్కో_నిమాన. 
వథతియయం,” నన. 11.6% 

మార్చడు 

“బలహీనుమాడ్కి_ మార్పడ లేండం?) 
భా, సు 5.7, 

మార్చలుకు 

ఎదెరిం-చి మాటలాడు, 

“కులికిన "నేమి యన్ని యును బల్కు 

నగుకా మనరాజునొద్ద మా, ర్పలికెడు 
వారు లేరు... 

భార, ఉద్యో. 4.418, 

మా ర్పెట్లు 
అ 

ఎదుర్క--ను., 

“మదనాగ ంబులు చేతు అపి పవక 

మౌ ర్చెట్ర కాపన్నుు ల, మయొదుర౦ 

గాల్క్యాని...” క, సం, 11.605. 

మార్చలము 

శతుసై న్యము. 

భార. (దో. 2.186. 

మార్య గడు 

రంకుమగడు, విటుడు. 

కకమున ని? గనొ్మణఅంగి మౌర్ముగ అను 

గాడు.) వాం'స. 2,24, . 

వమార్మలగు 

ఐనుకకరు మరలు, 

నంన్కా ఏ తొలంకారి 

1 
| 

1 
1 

| 

ఉన్న ““కదియక మార్భ్యలం గదను సుమ్ము.’ 

పీలా, 8.94. 

మార్క లయు 

(వతిఘటించు, 

“తన నిర్మల తేజము నూర్యుతోడ 

మౌ,ర్మ్యలయం గా?” 

నిరంకు. 1.80. 

భార, (దో. 4.191. 

మార్క సలు 

తవ్వు[తోవల మెలగు, 

మార్లమున చరించు, 

“మ క్రైతవో లె మా పడుచు మౌర్మ 

సలకొ జలళికింప6 బూనిల” జెమి, 4.12, 

మార్మెడలు వడు 

మాజుమెడ వచు, మెడ 

వాల్పుు అనుట , 

ఆవ 

““ఆటఖు గెంతు కొన్నితురులె (కోలి 

విడిచి చన మౌ ర్మెజలం వడి మళళ 

వనదంళ ములు మూలం?’ 

మను, 4.87. 

మార్మొగ మగు 

"వరుగ వమూవలి చె పునకు 

(తివూకొను. 

“ఉరుము జఇచ్చుకోలు పొలయల్క_ 

నాకపూడు మార్మొొగ్రంబు “గాలు 

జార లిన? కళా, 7,198. 

మార్కొగ మిడు 

నం 

విముఖత్వమును వాందు. 

“పరునకు మారగం బిడమి భక్షునిం 
(బోవ సటల్ ఫఘటింపమికొలి” 

వసు, 5,కుర్, 

ఈఊపా:ః మౌరొ్యాగము మ్ 



వూరి స 

మార్మొన 

వ్యతిరేకత, 

మార్కొర యు 

(వతిధ్వనించు. 

మార్మ్కోముల్ వడు 

"వెనుదిరిగి పాజిపోవు, 
““మారో్యముల్ వడులేటిమాయక లన. 

పాండు. తి.18!. 

మార్మోరియు 

(వతిధ్వనించు. 

“జవ నాళ్వద్విర దాదిఘో పు ముల దిక్చ 

(కంబు మా రోగి య భూ భన 

"ఐలకొ టి) ఊఉ. రా, 5.265, 

మార్వడు 

మూార్కొ-ను. 

“పవమానతనయు లే లేకి) 
వర, రా. యు, భు. 209. పం క్, 

మాణాకు హా oe 
లేల 

(వోది చేయు, 

“కుది లతకన మూతాకు వా తఅం-దిి? 
టా అజశీలో 

భాగ, సు. * 8.65. 

శ్రే 

మాజా కెత్తు 

“మనమున నునునిగ్లు చేణి మాతా 

ఇ రకా, చేం. పంచ, 4.899. 

చూ, మొజాకు వా ల్రించు, 

మాజాడు 

ఎదురాడు, 

“కలలో నైనను స్దు మాటలకు 

నాం గా కు మాజాడుటల్ =) 

రాజనో, 1.99. 

68కి నూాణటీ__... నూలు 

— — — _—™— మింగు 

తేగటార్చు, 

““ఇంతచాం, 'డెవ్వండ్" వానిపే ఆతిలి 

ప వెప్పుము మౌాటీ (మింగ 
దక భిస్కు. ఆర, 158. 

eae 

విసిమయపవము, 

డం. భె 9287, 

మాబుగాలు 

కృతిమ పాదము, 

“మాటుగా లిచ్చె నొక సుధామధుర 

వాణీ, 50 పాండు, తి, 77. 

మాజునీభ్ల 

లు బుతుసాా న మయిన (ప్రై a 
ముజునాడు చేయుస్నా నము, 

శ ర్మ 

మాజు చేయు 

(వతి చేయు, 

“నిజ మయొ నేం డటంచు, మగువ 
నవ్వుచు. జేంతకు మాటు సేసెలి 

కరా, 8.41. 

(పూట) మాజుపూట 

ఒకరు ఇవ్వవలసిన అవ్వునకు 

వురొకరు పూచీ ఉండుట 

పూట. వారికి బదులు వు 

రొక రుండుట మూారుపూట, 

“అవశ్యము గల్లుట కేను బూంట నాకో 
నవల కున యవికంథిత లీల 

దనర్వ్పు...? 

కళా, 6.2844 
మాఅుబేరగాడు 

మారుభేరము చేయువాడు, 



మూ అతి. మనా అం 684 మూాణఅలు_.. మాటు 

మూలలు మండు 

(పతిగా మంచు. 

“మాణిక్య దీపం బులు మారాండమం 

డశలమునకు మాణఅణం నుండుచు...*? 

కళా. 2.150. 

మాఅ్లుమనువు 

డిగతీయవివా వాము. 
“కవి మాటుమనువు రచ్చలం బెట్టి 
యెందజే, నింద్రుల మనువార అేలగి 

రవావా లి) వాంస, 1.190. 

మాటు మలయు 

ఎదురు తిరుగు, 

“మాటు మలయున తమామలతో... 

బంధ కీవభూటి.?? జెమి. 8.29, 

మాజణుమూాట పలుకు 

ఎదిరించి మూళటలాడు, 

ఈర వై వాట(ట్రక మవమాూాజఅువమాొట పలు 

కలకు. 9 రుక్ళాం. 4,27. 

మాఅుమాట సంధించు 

జ దులు మాట్లాడు, జా 

చిచ్చు, 

66 హ్రీం '(దాంగ నామ అంజు ఫె, పుల 

తోడం దగువూజువమాట  అెలమికొ 

సంధించు. జిల్కు_ల్ ౨) 

కోమా, లి.1్న7 

మాజణుమొగ మిడు 

అయిష్టతను కనణబులుచు, 

వ్యవహా తికి మూ అం 

పాండు, 5.208, 

కఠ దారాదర ణ, 

"వంగ మిడి. 

మాటుమొగము జూపు 

పాజివోవు, 

ఇట్టి వే మా టు మొగము 

నాడానాడునానాణనా రా దక పతా. దా చరాజాతాతారాలా గా అజా ea 

జుట్టు, మాతు మొగము 

వజ మాటు ముగ ము 

చరయ మొదలయిన వలుకు 

బలు, 

0 

“పద్మ నాయక బలము తోం బగాతు 

లెదుర, మార్మొగముం జూప చబాళజ్రరే 

మనల కిగుెని 2? రంగా, 2.44. 

మాలుమొగము వడు 

ఇను దిరుగు, 

క్రీ బ్ర వోయి రథ్య బులు మాటు 

మొగము వడిన? 

భార. ఫీవ్మ. S957, 

మాఅురూపు వడు 

వేరొక రూవము పొందు, 

“బక చిక్కి_ యున్నది యిది మాటు 

రూపు వడి యదిర యిదురవన యే 
ద య థి 

(కెయక్ ౧” శుక, ౪.400. 

మాతు లేక 

ఎదురు లేక, 

“దెకకు.న మాయు లేక బల బేవుం డనం 

బలుపేరు దాల్క్చు-చుక 

కుక, 2,656, 

“వా జెందు లేక నిరతము, "గాతియ 

వెట్టం౫ చెండి రుక్మాం, లె.4. 

కానీ, 7.95. 

మాటు సెలగు 

_వలిధ్యనించు. 

65దక్ర్క_్లలం మౌలు సెలంగ నడు 

చుక?” భాస్కు_. ఆర, 175, 

మాబు సేత 
(వతి క్రియ, 



మూ తెరా ల 

చేత యిది యొక, పనియీ...*ి 

కేయూర. 4,165. 

మాలు సేయు 

(వతిఘీటించు, 
కకమగ్గుద నవు చుం జే.తక మాటు 

సేపు? కళా, 8.87. 

మా టౌడ్డు 

(వతిఘటించు. 

6పడ్తూద ం డరీతి మాటొొడ్డి నిలిచె.) 
న వార, తి.44. 

మాలకు మాంసం మాదిగకు 

చర్మం దొరక్కుండా 

ఊజకే చంనడం కాక 
మాంసం, తోలూ కూడా 
దొరకనట్లు అనుటు, 

“మాలకు మాంసంబు ముటి సొడారి 
కిని దోలును గాకళకండ,ి 

బసవ 4,90, 

మాలకూడు 

నిచాన్నము, సాంక ర్యము, 

“ఈ లు వచ్చినాక మూల 
కాళ్లు తినేకాలం వచ్చింది” 

అసి పూరా(ారవరాయ 

ఐలు అంటారు, 

మాలకొంవ 

వాడు ఊరు, 

నిరసనలో అనువూట, 

“ఇంత పచనస్థలం బైన నీయ రిట్ర, 
మాలకొంపక వచ్చితి మాటు తేక 
గంజి వోయుదుచేళ్లి 

వారు లి? కుక 8, 182, 

“మన మిపు డా చా పని మాయి 

యిందు6 గలు?స 

| 

మాలలకు 

మాల... మాలీ 

మంచాలు బాప లకు 

పీటలు 
అయోాగ్యులను ౫రవించుటు, 

యోగులను గారవించక 

పోవుట జరగినవ్వుడు ఉవయో 

గం చేవలుకుబడి, 

కులభడాలు మరీ ముమ్మ 

రంగా ఉన్న కాలంలో వచ్చన 

వలుకుబడి, 

తల్ల కిందుల వ్యవహారం 

అనుట, 

పుప్పాస్తాం ! మూూలఅలలకను 

మంచంబులు బా వలకను వీంట అను 

మాట బళి! నిజ మయ్యె ౯,” 

చందా, 5.91. 

మాలల గలుప్పు 

మ మొొనరు*, SE In 
““మాలలం గరల్పె భువిజను అెజుంగ, నన 

చనల యో య్మ(గహోర మంత యును ఎ 

పండితా. దిమూ, (పథమ, పుం 115, 

మాలల సాలగు 

““బనుగొన వాలల 

డానును,”? 

పండితా, (పథ, దియోం, పుట, 115, 

మాలవాడలో బాపనిల్లు 

ఆనంగతము, అనంభవము, 

'వేంక కేళ, 72 

మాలిమి యొనర్వుకొను 

మచ్చిక. చేసికొను, 



వాలు. మూసి 626 మూసీ... మించ 

వాడుక లతో... “వాడికి 

“తనకు ననుకూల మగు నొక్క. దాసీ. 
తోడ, వౌాలిమి యొనర్చుకొని యుంచి 

మంచి చెట్రి.? శుక, 8.291. 

మాలు గలియు 

కలిసి పోవు, అందులో ఒక 

తకు గసు, 

“మాయప్రుటానల మాలు గలసి మది, 

యేయడ కు చానో యెరల మిక? 

తాళ్ల. సం. 10.187. 

మాలుగుబోతు 

సోవారి, 
“కూలికి వచ్చి యాడ వరి గోయుచుల 

గూరుకో చెంద వచ్చె నే, మాలుగుల 

చోతు*,.ి చెన్న. 8,417. 

మాలె గట్టు 

వరునగా నిలుచు, 

ద్వా 8.27. 

మాలోకంలో ఉండు 

అయావుయావనలో ఉండు, 

కొత్త, 49. 

మావారు 

మగడు, భర్త, 
“వకొవారు ఉఊళో లేరు, ఇంక నాలుగు 

రోజులకు గానీ రారు.’ 

మాసిక వెచి కుటు 
యా ల్ 

చినిగి పోయిన-వోట 

క తిరింపుగుడ వేసి కుటు. 
౨ యు ల్ 

కళళ న్ క్ర వచి కుట్టినరుమాలును 

జాలని దటిబటయుక్ ఎల) 
ఉం లు 

శుక. 2,862, 

లౌ 

వేతే 

తల్లి , మాసికల మూట 
త. 

మూ ళం (మాాలిమి) యెక్షు వ,” రక తొలు, 
లు 

కుక్కు 40. 

మూాసినది మణు గగు 

కశ్శల మే మంచిడిగా తోచు, 

ఇ ద్ సినబట్ట యే నిర్శలవ(న్రు; 

మైన దనుటు, 

“'“మానీినడే మణు గాయెను మొక 

చద జన్మము.” తాళ్ళ, సం. 8.86, 

మూసిపోప్ప 

ఉవయాగములో "లేక 

యఅతుగు వడు, ముజచి పోను. 

““మానీనచదువులు మజఅల6 జదువుుి) 

పాండు, లె,46, 

మింగ లేక కక్కలేక 
ఏమి జేయ వేక్, భర్శ 

నంకటములో వడి, 

“పా మ్మంశే అన్నకొడుకును తరి 
మేళా డంటారు. ఉండ మంకు వీ 

డలం తా ఊ డ్చెస్తున్నాడు. ఇదెక్కడి 

భర్మ'సంకటం వచ్చి పడిండి రా అని 

ఆయన మింగ లేక కక్క లేక అవస 

పడుతున్నాడు.” నో 
మించ నాడు 

అధిమేవీంచు, తూల నాడు, 

ధిక్కు_రించి పలుకు, 

క“లాేకాపబాదంబుకొొఅకు 

చాడితిని,?? 

వర. రా, యు. పు. 49కి, పం కి. 28, 

“మే లెబుంగక నిన్ను క 

నాడితిళ్లి?” 

వర, రా. అయో, పు, 277, పం కీ. 24 
ర 

కనన 

మిం-చ 

మించ 
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మించ నాడుట గాదు) 

పు, శ్వ లై, కుం జ 
న 

వర, రా, కషి... 

ముంజుమలె 

సుమారు * 

మింటికి నేలకు సూ(తపట్టు 

అసాధ్య కార్యము చేయు, 

“క్రాలిచి మింటికి నేలకును నూత 

పటం, నే “నీరు? 

స న విప. 4.28, 
చూ. నేలకు నింగికి నూ తప్టు, 

మింటికి మంటికి దారము 

సన్ను 

అసాధ్య కార్యము చేయు. 
కక శ్రా లుక్రకలం కులం మన్నచో 

తాలచేలక గుంటకలు తోలిన పోలిక 
మింటికి మంటికి దారము పన్ను చు 

నక్కు_ డెక్కు_డివో పుక్కి టిపురాణము 

లేక రును సెట్టుటలో మోది పెట్టిన 

శీర? ధర్మజ. 45, lis 

మఠటి చాడ వగు 

ఉన్నత ముగు, 

కళవ్చిం శివాడ వె నటి మిం-చుంగిరీటం 

బణ.?? తాళ్ల, జాతం 754 

మిండగాడు 

విటుడు, 

““ఓమునిసార్వభె"మ ! సరసోక్తుల 

కాంపని మిండగానితో, నే మని నింద 
చీని.) నిరం. 4.86. 

మిండ(పాయము 

యూావనము, 

కకన్చి 0 దడపా య౦0బున 

ెసిగయ 

ద్య ఖా, 

సులుకు 

కు, పం. 

మోందికి 

4.2009. (చాల, 

మిండ ._మిట 
లు 

' మిండముండ 

వుిండల మికడత, 

(కీడా. పు, 69, 

మిండతీకందబు చేత 

వ్యభిణారము. 

“స్కీ దేవత లున్నవీటి కరుడెంతు నె 
మిండతేకంబు చేంత కె .?? 

ఊ. హారి, 1.61, 

మిండలకోరి 

వ్యభి చారిణి, 

త్మ ర, CRI 

మిండవడ్డి 

చక్రవడ్డి, 

(వతిన_వత్సరం అయినవడ్డి ని 

కూడా అనలులో చేర్చి తన 

వడీ కశళువదతి, 
6 ల ణి 

“మిండవడ్డికి 

లైన, సాహులచే బుణ గా హొ 

యగుచు,?? పాండు. 8.16, 

మిందన్ను 

నోర్చి మృత్యురూపము 

భూ, మిన్ను దన్ను. 

మిట్టక ండ్లు 

బయటికి 

వచ్చినకంశ్లు, 

మిట్టకును చెట్టుకును గాకుండ 

బెయు 

అటూ యిటూ కాకుండా 

చెడగాొల్డు,. 

క ట్రుము రతి సాఖ్యముల క6, బట్టము 

గాకున్న ననిచి వేయుము నన్నుకా, 

పొడుచుకొని 
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మిట్లకం జెట్టుకుం గా దను, నటివిధము 

సేయ వలవ దవనీనాథా 1)” 

రుక్కాం. న్్ 109, 

మిట్టపంట కలుగు 

చెన్ని ధి దొరకు, సులభంగా 

ఆధిక లాభము దొరకు, 

“కాలు “జేల యుల్లార్మడ్రు కొడుకులు 

"నేల ₹, కలిగ రామునకు నిక్కాడ మిట 
౭ 

బపంటు,?? 

వర. రా, అయో, సు, 59కి. పం కి. ]1. 

మిటవండు 
e3 ౧ | 

ఎత్తైన వండు, 

మిట్ట పె త్తనములు చేయు 

'అనవనర(వన ంగములతో ' 

రచ్చక టలమిోాద కాలము 
A) 

గడము. 

“కజగుం కల కొల బసు అంట 6గ ట్రై మిట 

గిడ సన సలవలె మిట్టిపడుమిమ్ము మిట్ట 

పెత్తనములకు కుడిచి "పెట్టుట యిని మూ 

తాపీ ప్ప కం: భర్భజ, 47.15. 

మిట్ట మజ్ఞు 

ఎత్తైన [వ దెశము, 

“మేటికాల్వల మిట్రమిజ్రం-గా6 _దవ్వి." 9 
జి 

ద్వి. హారిక్చ. వూ. 495. పం, 

మిట్లమీది మీను 

గలమోాద బడిన మేవ, ర 

బలం తేదివాడు,. 

శ కసం డీ ఊళో మిట్లమోది మూానుగా పడి ' 
భా 

ఉన్నాడు, మునుపథి అరా యిప్పుడు 

చేదు,” నాం 

ఇ వవ్ ట్ 

మిట్లాడ కంగ అంక లేని 

మిట్టా--.-మిట్లి 
తు 

ren తేని, మనువ్య 

నంచారము లేని. 

మిుిటూారినం౫గ నుండు తేనియ బిక్ 
లు 

మూ నాయీ దీనాకృతిన్ ౨) 

మను. 4.848, 

నడు 

బుగిడి వదు, [కుండిన వడు, 

“మనికట్టులకో జగం మతి మిటి 

పడటియొ 

కుండి తొ, (పథ, పురా, పుట, 294, 

అక! యిది ఈేమి చో ద్య మో 

యనుచు మిట్టి టి,పడి కకావిక యొ 

యుండుకడకుం సమ శుక, 1.812 

6ళబ్ప్పుశ్రికి పడి యితని కు గటు చెడి, 
అ బులు లు 

కాధాం 2.207. 

“నాలంగా డబ్బు లున్న వని వాడు 

మదీ మిటిపడుతు న్నాడు.?” 
© 

చూ. మిడిసి పడు___నుడిని పాటు, 

మిట్టివాటు 

ఇంతి వణుకు, 
రు 

రౌ” 

కముొడిసి పాటు, 

/ శ కర్సి మిట్రిపాటును క్స్ రాజుిసపంజుం,?? 

వం 

ద్వి. వారిశ్చ. వూ. 1280. పం. 

మిటి మిటి వ 
డం డం 

మిడిసి వడు, ఎగిరి యెగిరి 

వ 

“తెగి పడియు నంకుశంబులు విడువక 

మిటిమిటిపడు బాహువులు.” 
ఈ లు 

సై. (దో, 

న యదల్బు 
శ un 

జేవవజె ఎగిరి వడు, 

్నi,877. 
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“పండి యనుమాట6 బేర్కాన్నల 
౧౧ 

శానిమి టనిను మిటి మో చె యదల్వు 

నమ్మోననయన [15 శుక, 1.415. 

మిడత ంభట్లు శకునం (జోస్యం) 

అయివతను నూచించుచేష, 
లు రు 

689 

కాకతాలీయంగా నరివడే. 

జోన్షం. 
ఆ లో 

లిక పాతకథచై వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

“మిడత ంభొటు శకున మనువడువున ఎ? 

గిర. 2, ' 

మిడి(గుడ్ప వాడు 

మిట్ల|గుడ్లు కలవాడు. 
© on 

ఆం. ఫా. 2.21, 

మిడి(గుడ్డ్తు వెడలు 

(గుడ్డు బఎయులికి నచ్చు. 

““నిటలంబు (వేయం బెన్నెతురు 

దొజణంగి వెద నెద మిడ్ గుడ్డు వడలి 

రో౭బు-చును ఎ) ద్విప. కల్యా. 130. 

మిడిదల యిచ్చు 

"దేవతకు శిరసు అర్పిం చు, 
బలి చేయు. 

కర్మ మెటుయగుగండక "తెర, చే మెడిదల 

యిచ్చుసా వాన్ కండు క ర 

కళా. 8 119, 

“రః మెటిుంగుగండక తెర, చే మిడిదల 

యిచ్చుసావహాస్ కలడు స >? 

కళా, 6.44 

మిడినాగు 

కిుకాగత్లు, 
కా 

ఎగిరి యెగిరి వడు ఒక రక 

మొన పాము, 
QO 

| 

| 

| 
| 

| 

కముడి...__మిడి 

మిడేపండ్లు 

చక్కర కై గ్రారొమ్యును 

మిడిపండు,4?? 
య 

నూందభాెడును 
నో 

భల్లా. త, (శరం 

ముల, మిటపండంు, 

డా ళం 

మిడిబద్ద 

-వీటలో  ఉవహయోగించు ఒక 

వసిముటు , 
లు 

రామే. వా, 5,79, 

మిడిబోను 

మృగములను వకుడిబోను, 

““మిడిబోనులం గాలుచ్చుల.?* 

యయా, 2.19, 

మిడిమిడిజ్ఞానము 

గలు Sa 

అంతగా పాండిత్యము త 

దనుటు. 

““సాహిత్యంలాోే వాడికి మిడిమిడి 

హను కాని యే మంత వెప్పుకో 

దగిన పాండిత్యం లేదు, వొ, 

మెడి మినములు 

కోర మానములు, 

సింవా, 6.41. 

మిడిమేళం 

మిడిసివడువాడు, 

“వాడు వటి మిడిమేళం. వాడు ఎవరి 

మాట వింటాణుి sma 

““మిడిమేలపుదొగను గొల్చి మిడుకట 

కం పకా? సువుతి శతకము. 

కస మంతుడు 

ఎగసి వడు, గర్వించు. 

“వాడి కేదో నాలుగుకు రాలు వచ్చు 

నని మహా మిడిసిపడుతు న్నాడు.” చా, 



బిండి మిడు 

మిడిసిపాటు 

౫ర్భముచే కలు తుళ్లు, 

శరా చిగిరిం తెళ్వర్యాని కే యింత 

మిడిసిపాటూా శి) వా, 

మిడుకు మాలు 

చచ్చు. 

“తురగ చతుమ్ము_.ంబ్కు మిడుక 

&. చారి, తి,5లె. 

మిడుత గమి లాగున 

అధిక ముగా, 

మిడుతలదండు దై రుమో యో 

వడినట్టు,. 

ఉసుళ్లవ లనే 

కూడా వసే 

లుగా న న్న్హవపి, 

ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్న 
వలుకుబడి ____ “మిడతలదండు 

లాగా వచ్చారు, : 

కత నుళ విభ ంబున మిడుత ౫ మి 

య స, ఫ్య! వాంస. 8.29. 

చూ, మిడుతల దండులాాగా, 

మిడుతలదండు లాగా 

ముడుతలు 

గుంపులు గుంపు 

ఎక్కు_వగా, గుంపుగా, 

మిడత  "“లెవ్వూడూ అనంఖ్లా 

కంగా రావడం, వెరు 

పంటలను తం నర్వనాశ నం వేయ 

డంమె వచ్చినవలుకుబడ్ి, 

“శ తుున్యం మిడతల దండులాగా 

ఊరుమో ద పడి సర్వ నాశనం 

మజేనింది,'? శా 

640 

' భరించి, 

మిడు... మితి 

 మడుమిడ మిడుకు 
వింటక దించు, 

“నిత్యు మార్క 0 జేయు ని(టించి 
కన్న, మృత్వ్యును(కియ మిడుమిడ 

ముణం౭కు చును? 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 15. 

మిణుగురు మెబుపు 

కనివించుకు కాని అందులో 

ఏమీ ఉండ దనువట్ల ఆవ 

'యోగిస్తారు., 

పంక శీళ. 79. 

మితి చేయు 

కొలుచు, 

ఇంత అని వర్ణించి చెప్పూ. 

(“మూ మా హాత్మ రాయు చు మింతిం తని 

మితి చేయం మది “సనెంతటి వారము?” 

కా, మా, 2.153, 

మితి పెట్టు 

గడువు 'ఇట్టు. 

“మత్పునర్లర్భనంబునకె మితి పెట్రిన 

దినంబు నీండ,?? పఫా, 4.22, 

మితి లేని 
ఆఅవరిముత మయిన, 

కక "మెడం (€ గంచుక మ్మలు నిరనిం-చు 

మితి లేని చెల నొప్ప్వుమణుల కమ్మలు 

శుక. 1.287. 

మితి వెట్ట రాని 

ఆవరివుిత వెన 
వా 

““మూయద నెిటెకేలకు మితి ఇట రాని 
6 తు 

జఊయమంగళేంబు అగు నని యంతరంగం 

బున నిళశృయిం చి.” మను. 4.65, 



పంన..._మిన్ను 

మన అ 

తళతళ ముని [(వకాశ్ంచు, 

“ఆని యుతుకొని చంక నలమి 

ముడాడి, మినమిన మనుచెక్కు.. మోంటి 
ళు 

యా౭బోం౭టి,"? 

ఆం మ, క. 1.40. భా. 19. పం, 

మిన మిన లాడు 

కుంనమిున ముసి (వ కాశించు, 

(శర. 

మినుకుచు నుండు 

మిదడుకుయుండు, 

కకరాజ్రు వృద భావము చేత మినుకుచు 

నున్నా 6డు,౨” 

భాస్క_. అయో, 199. 

మి న్నంది కొండ దాకు 

ఉవ్వ్పొంగు, 

“కలదు లే దన నసీయాడుకానుతిరుం, 
దళుకఠకపుుంగమున కెగయుగుబ్బుల 

బెడంగుంం, జూచు యాతని నిడువాలు. 

జూపు లపుడ్కు నిండువేడుక మి న్నంది 

కొండల చాంయకె.?” (తె. జూ 

మి నందు 

నంతోవించు, 
““మిన్న ంది “వేగం నయికొొాని,*? 

చారి, bart 

మినుు. మన్కు మను 
తళ తళ మను, 

క“సంజం “గంహపాడతు నన్న ంపు+ జం(ద 

రేఖ యంచు నొక్కి_౦తే మిను మిన్కు__ 

మనుచు దో౭చు.”? కళా, "7,181. 

మిన్ను తలము బడినను 

ఎంత కెహ్టము కఠిగినా, 

2.41 

1 
| 

మిన్ను మిన్ను 

“| నుక్కు నె "బాహాగర్వ్యము, దక్కు నె 

నా కొడుకు మిన్ను దల పెం బడినజకా.ి?? 

రః (దో, 2 245, 

మిన్ను దన్ను 

1. నంతోవముతో 
వ్వ్పొాంగస. 

““నాగకులంబులు నిద వోయొ నిర్జర 

లును మిన్ను దన్ని రి.”? 

కా, మా, 2.62, 

ఇజ్ 
గలే 6 

2, మిక్కిలి యె త్లగు, 
“మిం దన్ని నే ఘననీలాంగు౭డు 

“గాంచి ఆము, 4.105. 

65 చెలంతలం మిన్ను దన్ను తెలి మేడలం 

(గీడలు 'సల్పు-చుం డి) 

రామా, 1.185. 

చూ మిం దన్ను, 

మిన్ను మన్ను నెఅఖుం గక 

ఒడలు తెలియక, 

కింటూ మోదూ తెలీయక్, 

(తె, జా) 

మిన్ను ముటు 
జి, 

నంతోవముతో నుప్బాంగు, 

“తన భాగ "థేయమహిమం,బున 

మిన్ను లు ముట్టి వచ్చుపు౯ు నత 

నిజాం వసు, 2.109. 

మిన్ను మోచు 

ఆకాశము నంటు, 

మిక్కి-ల€ యె తేన అనుట, 

“మిన్ను “వఎరా-వ్ి యున్న తెల్ల దీనియందు 

దిపించువె కంఠ పురము... 

పాండు, 8.158. 

మిన్నుల పొడవులు 



మిన్ను ----మిన్నుు 642 మిన్ను .._మిన్ను 

అడు వన ననావనర పము వసన ననన నాముత నస వరమున ననన కినాాటస వకసన మనమ ననననల ననన వాటు పనరా పకపక సనాతన పాడా టనోమనాననామాపపాననామం ననా మనం వాభస దనన ననా నవా తనను దరర ల యనాన సు డనతర తనల పా నాననా 

“మింశునకోరిక లివి మిన్నులపొడ' మిన్ను విఆజీగి పై బడినట్లు 
వులు.’ తాళ్ళ. సం. 9.249, ప్ దో ము రు గి వో చిత న 

మిన్నుల శారు ట్లనుట. 

దుముక, అతిపే్గగ ముగా “భమ గొనినట్లు మి న్విణిగి పెం బడి 

పోవు |; నట్లు (గవాంబు నోర కన్య టమిత 

| భనంబు నోల్పడినయటు...... 5» 
“బించుక మిన్నులం బాూరేయుంకలను | 

తారా, 

బండి నటి. తాళ్ల. సం, 5.119. | 
అ చూ. మిన్ను కిటిగి మోద కూలినట్లు, 

మిన్ను విజిగి మీద కూలినట్లు 
“ఇలు వెడలి యమ్మహీ నాథుం డరు 

గంగా నపుడు పెొరజనవము లంత 

తెఅంయగ్కు నిటి మోంద మిన్ను ఐిణిగి 

కూూలినయటి,కరణి గుండె లవిసీ కళవ 
లా ఇ 

మిన్నులు వడ్ల చోటు  శించిి? మార్శ_ం. 1.219, 
చూ, మిన్ను విణిగి పె బడినట్లు, 

అతి దూర(వ బేశము. ae య 
ఒద 

“6క్రృత్య్యముల౬ చాపి చెవంబ! కినుక యుస్ను విలీగి మడ బడినట్లు 

మిన్నుల మోచు 

ఆ-కాశ మంటు. 

““తూరుప్రునం బొడిచెం జందురుం డు 

మిన్నుల మూవ, హాటం తెంచె విరహుల 

బందిశళాంలడులి తాళ, సం, ఈ.]6. 
(a2) 

క ఆ... 

నిట్లు, పాం వ చికె మిన్నులు పడ్డ ' అహం మన ఆఅసాకూాూ? 

చోటి మను, న 17. తం జరదిగివటు, 

' య 

మిన్నులు ముటు ।; *ఈఠళ వెయి మూనికొని (గవాగణంబులం 
(3) 

జె. న్నగు మిన్ను వీజీగి పయిం బడిన 

వడువున జోడంగు వడం గలయం,4?” 
నంతోవీ.౦చు, 

“మిన్నులు ముట్టి వెన్నెలలు మే పు-చుం 
వై శ మను. లి.9. 
అలు బాము గక 
బం Sa ““మిన్ను ఐిటిగి మాద పడినా ఆతడు 

శా, మూ, 49, 
తొణకదు. బెణకదు.”? చా, 

మిన్నులు రాయు 

ఆకాశము నంటు, 

46 పసుతరవంబులు మిన్నులు రాయు 

మిన్ను (వఏలగ నారు 

ఆకాశ ము వగులునట్లు 
సమానం. బటట. ఆగాను అదదదా దంతా టకా లంట... అయ వ rm 

చుండు.” జెమి, 1.57. ! ఆఅలుచు  ఆఅనగణా ౫ టైగా 

చూ, మిన్ను నుం ఆఅఆలు-ను., 

మిన్ను లొరయు  ోచదిపి పతాకము సారథి, విదారణమ. 
చేసి మిన్ను (వీల నార్చెన్ ౨? 

ఉ. వారి, 4.246, 
ఆకాశ మంటు, 

“ఖారభ్యపరిభూతషట్సదపజి్క_ నా, 
ననోవనాధూమము మిన్ను లారయు మిన్ను (వేయు 
చుండ కః? శాజనో; రర. బయ లప్పళించు 
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దక్క నని పాంగి దశా స్యుండు మిన్ను | 

(చేయు-చచుక్ .”” 

నాకం ! 

నిర్వ. 6.145, ' 

ము న్నాక్కు- 

ఆకాశము నంటు, 

“పక్కా డలం బోరం బెరుంస "పెను 

చివ్యలు మి, “న్న క్కి_ 

కన్నుల.’ 

రామా, 6.ఏి. 

మిన్నరు 

గంగానది, 

భీము. 2.91. 

మిరియాల పేరు 
రిక రకమైన నగ, 

మిజుమిట్టులు గొల్పు 

కన్నులు జుెగేలు మను, 

“మిక్కిలి తేరి చూడ మిజుమిట్టులు 
గొల్పు ౨” విజయ, 8.14. 

మిజుమిట్లు వోవు 
అని (వ కా శ కిరళా 

ర్క_-ం౦తో కనులు మూసి 

తె చుకొను, 

నేడు వానా “జనులు ముజు 

మిట్లు గా ల్పు తు న్న వసి 

అనుకు అలవాటు, 

ఈ అరంలో “కనులు 

మూతలు వడుతు న్న" 

వన్నట్లు అనుకు వాడుక, 

“కన్నులు మిజు మిటు వోవంగ్టి? 
భి 

వమా 14,6ిటీ, 

నంవ 

మిలమిల మెదలు 

మెదలు, 

ధషన్యనుక రణము. 

 “*“.ంజనితము లె (పున్వులు గలగొన 

మిలమిల మెదలు నందు,” 

భార, మాస, 1.21, 

మిలమిల లాడు 

తళతళ వుని [వకాత్ంచు, 

““ములముల లాడు-చుం దవిలి మింట 

చఇెలింగాడురిక్కు_ లన్ని యుక ౨9 

అచ్చు, ర్మ సుం. PPAR 

మిసమిస మను 

మినసనమిన (వకాశొంచు, 

“మిసమిస మనుమిటనొ'ససలివాలడు.) 
అ 

వరావా, 2 45» 

మ్ గడ కట్టు 

పాలు (కాగి మెన తఆఅకలు 

గట్లు. 

““వరలి మోయంగడ కట్టి వడియు చంది 

కలను రాఖి, 4,97, 

ర్స్ గప్ప మీకే ఉండని 

వాదంతో “మోరు గావ్బ 

వా రైతే కావచ్చు. మా 
శేబు ?” అనుట వాడుక. 

“మూక యుండెథడుం గాక మో మహా 

తంబు వూ కేమి??? 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, కఠితి, 

మీ చదివినయాకుననేె తాను 

జదివినది 

Fe మాతం తెలివి తనకూ 

ఉన్నది లే” అనువట్ల ఉవ 

ఈాగిం వేవలుకుబ టి, 



మాచీ మాద 644 మోద. మింది 

“బది యెంత 

యాకనెని తాను జదివినయడదడి మొ, 

సుదతియు మొదల ఫలించక, దద 

శేషము "పెద్రపీన్నతనముల వరుసకి 

న్ పథా. 5.74. 

మ చితం మా భా గరం 
Pe 9) 

మా దయ మా అదృష్టం. 

“వేము చెప్పేది చెప్పాము. 

చేది చేశాము. ఇకమిోాద 

మా ల్రషంి అనువట ఆవ 
eఎ ae 

యోాగిం చేవలుకుబడి, 

“పని మో చితమును మాదు భాగ్య 
మును నరేంద్ర 1” నానా, 4 

మద చూచు 

గరింంచు, 

““సిరిపెంపునం గడు నొప్పెడు, సుర 

నాయక ! యిపుడు మోద జూచెదు,?” 

భార. శాం. 4.4ి5. 

న దెచ్చుకొను 

-*=*మైన వేనుకొను, బాధ్యత 

వహిొం-చు, 

“ఒక్కొ.ని పావు, తేనమో౭యదం డెచ్చు 

క్రోం దలంచుని యొకడు.” 

వర. రా. బా. పు. 156. పం కి, 4, 

నద బెట్టుకొను 

(తన) చై న వేసికొను 
“వ్యాజ ముకచవేళం బోయిన వాని 

సావ్, మూంద నెప మిడి గెల్చిన | 

మోదం బెట్టు,కొని నటింతురు...?? 

శతా, lal, 

మీద మీద 

“వెంట పెంట సే. 

న న న! 

-పీర్పడరు మి, చదివిన 6మోంద మోద సుఖనిమిత్తంబు లాడ 

వుచో, 
క్స్డ 0) 

నడుముల బెందు నిజజనంబు 

కళా, 5.వీ2, 

మీద మీదన [పాణంబు మిడుకు 

చుండ 

మ (బాకాలు 

ఉండగా 

“(| వాలె నతండు, మూంద మో౭ద ని 

(పాణంబు మిడుకు చుండి 

ఊఊ. హారి, 1.46, 

చు నే పోతూ 

కద వచ్చు 

దండెత్తు, 

“తన మింద వచ్చిన ఘను లెనదొర 

లను, నూటిపపె నొక్క_ని గి టడంచి.ిి 

1.112. 

ఖరధికార క 'మెన్వ డెజటుంగుకా 

“మున వేత నై నడి చేస్తాము. 

రం-గా. 

తరుబాతిడి దై వాధినముి 

అనువట్టుల G&G వ కూ గిం చే 

కు =, 

“తుది నిలు -చూణ విడిచిన, నిది 

యే-జూ మో6దికార్య మెవ్యం డౌటుం 

గుడి? కుక. తీ.రొర్, 

చూ. ఆపపేన జేవు డున్నాడు 

కదిరి” మద దీవయులు. బోవు 

చె (పాణాలు వై నే బోవు. 

““మహ్మో కాయులం  దదణాధిపుల6 
C0 

: గాంచుచు మోందికి మోంద జీవముణ్, 

వోయిరి,?? 2.201. క, “సం. 

మీదికి వచ్చు 
జోలికి వచ్చు. 



మోూదెి---మాదు 

రొగికాం) గుంటూ. వూ. పు. క 

మీది [పాణములు మీదనె పోవు 
న పోవు. 

చిం తౌ. 

(తె. జూం 

(పొణములు పె న పోవు 

నడా a = 

| 
౧) 

ద 

(లొ కాలు 

చనా కం 

చుం 

మీదు కట్టు 

ఎప్పటికో 

(వ ల్వేకించు. 
ps 

“మేము ఈసారి ఆవు ఈనాగానే మోడు 

కటూము, డేవుడి కిచ్చేవరకూ ఇంకెవరికీ 
ఈం 

పాలు పోయాము.” 

చూ మోాందుగ్డ కట్టు. 

ముడుపు కటు, 
అ లు 

ఎవదికోన వరా 

మీదుగడ కట్టు 

మూదు కట్టు. 

ఎప్పటికో, ఎవరికోన మా 
ఉంచు. 

దేవతలకు ముక్కు. కొ న్న్న 

వ్ధూడు పాలో, డబ్బూ మూో్యాదను 

కట్టడం అలవాటు. ఆ డేవత-కే 

అవి నిర్దీతనమయంలో నమ 

ర్పించాలి, అందుడె వచ్చిన 

పలుకుబడి. 

“మూ దున ్డ కట్లు చ లంచు మించు 

బో౭డి,?? పాండు, 4.167. 

చూ. మూదు కటు, 
లు 

మీదుగా 

సుం, 

“అందుండి (కథా సతీర్ల్ణంబు మూ 4దు-గా 

జని, ?? కాశీ, 8.111]. 

కక ణడెలుంగుమోూ౭6డదికి నంత రాదు వా 

స్ మూదు... మిదు 

“ఆ బభటెమోదుగా పోయి ఊఊ తోరం 

ఒక మెలఎ వెళ్ళితే ఆ ఊరు చేరుకో 

వచ్చు.” వా, 

మీదు తలంచు 

జరుగ నున్న చానినిగసార్చి 

ముండే ఆలోచించు, దూర 

దృష్వితో మెలగు. 
లు 

66 మ్వేడ్చడి రాజ్యగర్వమున మూదు 

తలంపవు గాక” 

ఊఉ. నారి. 4.198, 

మీదు పరికింపక 

జరుగనున్న కామిని సహార్చి 

ఆలోచింవక, దూర దృ హ్ 
లు 

నేక, 

““నెఅెపెం బో (ప్రభువు మన్నించినాం 

డని మిందు పరికింప కీ సాము పట్టు 

కుట్లు డ్డ? కళా, 2,865, 

నా వ 
తా, మోడు వోవు, 

మీదు మిక్కిలి 
ఎడా 
య. 

వూ 

మీదు అతు 
ఏ 

మూదు కట్టు, 

“శుద వేళ సుఖ్మపనూతి గావలె నంచు, 

నిలు వేల్ప్చులక మోందు లెత రము.’ 

కవల, 2.౨6. 

చూ చూదు కతి 

లు 

దు. చావు 
మూదు చెట్టు, 

““వేలుపులకు, మోదు వోకున్నం గడ 

పని?) కాలీ. 7.139, 

చూ, మాద్ను షా 



మూదు. విరాక 646 

మీదు సూచు 
జవాబు చెప్పు తేక బోవు. 

బదులు ఉచవ్ప తేక ఆకాశం 

x3 చూచుట వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“మరీచి సోమరి య మోందు నూచుచు 

నుండో,.?? వ్ 

గా. వారి, పథ. పం క్రి, 124, 
“ఏనిమిది నాలుగూ ఎంతా ఆని ఆడి 

గతే మబూడికి చూస్తూ కూర్చుంటా 

వేమిఠటి రా ౪? వాం 

మీ దెతు 
అనాను 

మూదు కలు, 

౬ 

“పాటించి నీ భావము పట్ట వళమా? 
మేటి నామనసు నీక మీ చిత్తు 

టిం తే ఆళ్ల, సం, 7.29, 

మీ దెజుగక 

జరుగ నున్నది “కానక, 

కిని దనుజుడు మో చెటుం౫గ క 

చనియె జి తేం[దియుల శేటి సంతతి 

యనుచుజ్ 

ఊఉ. పారి, 2.189, | 

మీనమేషములు లెక్క. పెటు 
ట్ల ఆ 

అనువవాసించు, 

““'వరబలం బిడి నీ అ పనికి రాదు, లె 

మ్మింకను మోనమేపషముల్ లక్క యు 

డక, జాణుకు తురకల గొట్రలగాం 

జుక్కయొదు ౮౩ కి” 

సింహా, దినార, నా 

మీకా మింగిన Vo ఆన్ ౪ 

వారిథికిం గొజతయె 

ర్క మూ[తంతో వచ్చేనష్ట | 

28, 

| 
ముమిటి +” అనువట్ల ఈఆపహా్హో్యా 

గించేవలుకుబడి. 

rte _(కాగినసీరుతో నము 

(డానికి కొొటుత 'యేర్పడు 

తుందా” అని వాచ్యాార్థ ము, 

త ళక్ప్వాం (మింగిన. *అకొదయొ విమ్టైకీ ర న 

' కనినకొ ల? ఆము, 564. 

క్త పుణ్యమున 

మూ దయవలన, 

“ఇడం మో పుణ్యమున నాకు సేవ్సి 

కొదవ,” శుక, 2,522. 

శశ స్యాం పుణ్యాన నా క్రీ ఉద్యోగం 

దొౌరికిండి.?ి? మ. 

“ఆయన పుణ్యాన చే నీ మాతం 
ఈ న్నాను ___ వా, 

రర తన తు 

వలచే వృదికి వచి మూ వల బ్లనే వృద్ధికి వచ్చిన 
వాడు. 

మూరు (చెమింవదగిన చా 

డనుటు. 

“మో “పెటినచ టినజా౭ండు.?? 
ఉం వ్, 

భాస్క. కిష్కిం. 489. 

మీ పెటుచెటు 
రు ఉం 

మూరు వేసిన చెను, 

మూరు వపోవమించినబాడే కచా 

అనువ ట్ల ఉవయోగించే 

పలుకుబడి, 
““నాపటి నన్ను రాజ్యముల, జూపట్లంల 

నిల్సి నారు సుగీవుం ఉడయోా, మో చట్టు 

చెట్లు గాయడ్య్మా చేపటినజవెనుకం గనుక 
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రామాభ్యు, 6,48, 



మూర రాను మోన... మోన 

మీర లనినంతయు చెల్లు 
మా రే మన్నా ఒప్పుకో వల 

వింటి, 

“కూర లనునంతేయుంల చెల్లును)? 

కళా, 8,191. 

“న నమా వాడు మంచివా దని 

చెప్పాను, మూ లేవరా కా దంటారు. 

కడప వాడు దుర్మార్లు డని బుజువు 

వేసుకొ న్నాడు! ఇంక మా "లేమన్న్నా 

ఇలుతుంది.?ి వా. 

“మి రేసూ అధికారులు. నీ నేమా 

ఆశితుణై. మూ "దేమన్నా మెల్లుతుంది.?? 

భా, 

క్స్ బెట్టు 

గర్వింవ జేయు. 

““కమూసుతుని మట్టు వెట్టక మూల 

బెట్టి) సానందో, 5.16. 

మీసం గొతిగించు 
ఆవమాూానించు, 

“ఎవ డన్నా ఎదిరించి మాట్టూజాణడా 

వాడిమో'సం గొెటిగించి పంపుతాను, 5: 

లగా 

మీనం గౌజిగించుకుంటాను 

కుం, 
అ * 

ఒక రకమయిన (వతిజ్ఞ (| 
యా ఠా 

“వాడు మూడు నా ల్ల ల్లో దివాలా 

తీయక పోతే నేను మొసం గొటీగించు 
కుంటాను 

ఈళమూండుదోజులో నీరోళం నయం 

కాకపోతే నను నా మోసం గొతటిగిం-చు 

కొంటాను. ఈ మందు వేని చూడు,” 

చా. 

కాసు 

రా త్రిప్పు 

పారువమనము (వదర్శిం చు, 

ఊళ్లోకి కాస లత స వే 
చాలు మా "వస్తాదు మాసం తిష ప్ప 

తాడు)? వా, 

మీసంబుపె కేలు వెచు 
రా త్ 

పౌరువనసూచక  ముసవేవు, 
“నాని నాళ సాత్మలోే మెచ్చి వ్ | 

గదల్సి, కేరి మో సంబుపపె ముద్దు కేలు 

వచి? పాంన. 2.240. 
చా 

మీనంబులు వడివెటు 
ఠి 

కూసాలు (తివూ. 

“6 పాసంబులు చేపట్టుచు మోససంబులు 

వడి వెటు-దు కరవాలమ్ములు నో కాలం 

కు? జామా, ఫు, 29. 

మీనం మీద చెయ్యి వ 

ఎవ డడ్డు వస్తాశో చూసాం? 

అన్నట్టు అనేమాట, 

““మూాసనంమోూద చెయి 

దారి మూసేసాను. ఎవ డడు 
హా Cs 

రాని? 

మీసం మెలి వేయు 

వారువనూచకముగా అనుట. 

"వేసీ. లర 

వసాడో 

జౌ 

“వాణ్ణి చూచేటప్పటికి వీడు మోసం 
మెలి వేస్తాడు.’ వా. 

మీసకట్టు 

విానపుతీరు. 
అకాల ర “ప్రకా సకట్లు ఆందం-గా 

ఊంటుంది.?” చా, 

మీస ముంకే రా 

వెబుగతన ముంెకు రా, 

కొొటూటలలతో అనేమాట. 

“మోసం ఉఊంేెరే బయటికి రాధా)? 

బా 



ఇచే “మూతిమోాద మోసం 

ఉంట, మొజోన మోసం 

ఉఆంకు” ఇత్నాడరాపాలలో 

కూడా కనబడుతుంది. 

మీసము నులు 
మానము నులిచేయు. 

మోనము |తిప్పూ. 
నళ సము నుల |గు డలం 

హై స. లే 

మీసముమీది కేలు 

మోానముమిోాది చేయి. 

వయసు, వౌారువము, 

వము నసూచించేచేప్ట, 

“లక చకుణాలలామ  కుభలతు,ణలకేత 
కాతుకపఫదా,యక మగుజాలు గోనుదర 

వాసము మోసనసముమోంది “కేలు.ి? 

కుక. 2.878. 

జేని,?? 

1894. 

Sa 

“కాడి మేయి మాూాసముమోజతికి పో 

యింది? చా, 

“మూసనంసోద చేయి వేసి యీోపని 

చస్తాను? | వా, 

మిసములు దీటు 

పొరివనసూ-చక ముగా సుతు 

షులు మానముమిోాద చేయి 

వె చుల్శు మూాగుములు 
OO 

దువ్వుట అులవాక్రిం, 

“6మిం-చిన వేడ్క రకళసులు మీో'సలు 

దీంటుచు...” కా మూ, 2.26, 

మినలు వడిపెటు 
లీఫీ 

మానములు (తెమ్బూ. 

“కక్ మూసలు నా చేతువ వడి 
(=) 

దవ,’ 
వింహో, 7.28. 

మూసా. ముంగ 

మీసాలపె కేనియలు 

అసుర ములఎ. 

Se me చెప్పకు మిట్టి తుచ సుఖుముల్ 
-్ర 29 

' మోసాలెపల6 దేనియల్ +”? 

అమా... వయాటునేనీనాలకాం లు టలు అలాల. నాలా. 

మను, ఆ. 2% 

మీసాలు నిమ్మకాయలు 

నిలుపు 

మో సాలు "పెద్ద వనుట, 

వానినే “పు స్తీవిరాసాి లం 

టూరు, 

షూ ర ర బోయ టౌ ర తు 

మూూసాలమె నిమ్ము కాయలు 

సిలిమేవా రట. 

మీసాలపోతు 

మాసాల నంరంభం తప్పితే 
చేవ సున్న అనుట, 

“కాండ ఒట్టి మూసాలహపోతు కం 
౬౦ 

చూ సే పది అఆవుడలు కురినాతి 

పోతాడు, నొ, 

మీసాలు దువ్వు 

మారును (వకటించు. 

““చేక్షత్తు లెనం జిముచు చెలలగి 

మోసాలు దువ్వుచు,ు కేకలు వేని 
నవ్వుచు మూకలు గూడి? 

జామా పుఖు..! ల; 

ముంగతనము 

_ మూగతసము, బండతనము, 

' మరాక” శజభవము వముంగ 

కావచ్చును. 

యును ములు నడి 
లు 

తన౦బు) 

సండితౌొ, పథ, పురా, పుట, 894, 

యేల ముంగ 
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ముంగిటి రకాలు 

అందుబాటులో ఉండి కోరి 

కలు దీర్చువాడు, 

“గగ కజనముల ముంగిటి పారిజూతము 4? 

కా. మో. 1.51. 

aX (స్రీలు కట్టుకొనెడి ఒక ర 

మైన నారచీర. 

ముంగామురాది రం గగు 

ముంచచేతికడియ మూస. 

“పగిలి రాకాన్ చేవాంబు మొగపు 

ముంగిటి ముత్య మగు 
కలకల లాడు, (వకాళిం చు, 

* కట్ట బ్రా (పేమ గరము దనరారె ముంగిటి, 
ముత్య, మయ్య ముంగామురాది రం 

ముత్య మగుచు6 గొ త కొ త నిరుల,”? ౫ మురారి») మను. 6.115. స 

ముంగిట పెన్నిధి 

అందుబాటులో ఉన్న నిధి, గృహోలంకారము. 
అనగా చాల వనికి వచ్చు ముదు గారే యశోద ముంగిటి 
వా డనుట, ముత్యము? తాళ్ల, సం, 9.288. 

చూ, పెరటి కల్వ, | ముంగిటి సేవధి 
ముంగిట చేయు Ms 

“ముంగిటిసేవధి ఇక్తీరంగళాయిలి 
ఖుయటు పాజ వేయు, కబిక. పీఠిక. 91. 

“చిత్త మెల దక్కు గొన సిసలు 
ముంగిట వేసి వ చతీవలె జేవా మెల్ల 

వాడడం బా టిను, 55 

ముంగి లా (గున) 

మూతి ముడుచుకొని, 

“మనను విప్పి చె-పీ ఏ దయినా 
చెయ్యచ్చు. ముంగి జ కకరూర్పుం క, 

ఏం చేస్తాం లం సామ. 

తాళ్ల * నం, 8.205, 

ముంగిటి కల్పభూరుహాము 
““ముంగిటి కల్పభూరువాయు మూల 

జ నంబు నివేళనంబులో,  బంగదు 

నం? ఆనిరుద, 

చూ, ముంగిణి కల్పకము, 

ముంగిటి నిధానము కాళ. శత, 81. 

శముంగిటినిభాన మమ్మ్మలముద్దు దము, ముంగి ఆెజబుగనిముదరాలు 

అన్న యాతని6 గన ేని కన్నతల్లి, అ 

కడుపు మసి "గాదె దయ్యము కరుణ అఇలఎ చెడలనియిల్లాలు, 

లేజా,?” ఈ. హూ, 5,275. ““టలవద సహ్య్యాసీంహశరభ | ప్రముఖ ౫ జ 

చమూ ముంగిటి "పన్ని ధి. నాంతభూమి ని తుల నిను ఊం చె 

తతర చార లోనే 

ఇరాని జ్ సిత వరిథధి జాలు సకం 

| 

ముంగిటిముత కిము 

చిత మనుటు, 
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గ 

బి 

వోయెొుద మె ముంగ లెలుంగని ముద్ద, 

రాల న్యా వలం బని ఈము పప 

విక. 7.108. 

ముంగె మురారి 
(> anne 

ఆందుజూాటులోనిది, 

““ముంగిటి నిధానము,” 

తాళ్ల, సం. RTs 

ముంగొంగున చిచ్చు ముడిచి 

కొను 

షష. సీవారు నీవును ముంసోొంగున. 

జిచ్చు ముడిచికొన న పేతీంచి చా 

రెవ్యా౭డు విహిత మార్హము విడిచి 

వర్తించు నమ్మూఢుండు తన యత్న ంబు 

లెల్ల విఫలంబు శె పోవం జెడిపోవు.?? 

ఛభాస్క. ఆకర దరి, 

చూ. చి చ్చొడిగట్లు. 

ముంగొంగువసిడి 

అందుబాటు లో 

అమూాల్యవ స్తు నువు. 

““పరమారలాభతత్స్పరుం 

ముంగొంగు౭ంబనీ౭డి 

నున్న 

డె నవానికి, 

శరంగశాయి.? 

కవిక. 1.91. 

ముంనగొంగుపని.లడ్ 

విపనాః 1:9; 

మఘుంగొంగుపని౭డి 

జామి. 1.116. 

చూ, క్రాంగుబం-గారము. 

ముంగోవము 

ఓర్పు "లెక తటాలున వచ్చు 

కోవము, 
కక్షష్షుళగ ముం 

మిక 

జాఖక నగుదుము4”? 

“భఖ కకోటికి 

యనుచు. 
క కజనులకు 

గాయడ.ం) 

బొడువ లేని ముంగోప 

చెప్పు, 

ఊఉ, రా, తిం. 

0 ముంగో__ముంజీ 

మతో పి 

(వతి చిన్న వివయానికీ కోవ 

వడున్వఖావం కలవాడా, 
గన్న భరించు ముం “దుర్ద నావళి6 

చం (దా, 5.150. 

ముంచుకొని వచ్చు 

1. అంచు గట్టుకొని వచ్చు, 

గాంతుమిోాదికి వచ్చు. 

“అంతా ముంచుకొని వచ్చాక 

యిప్పుడు వాళ్ళ కాళ్లూ వీళ్ల కాళ్లూ 

పట్టుకొంు యేం లాభం 2 వొ 

GD వ 

2, మాద వడు, 

“వాడికి ఒజకటిమోద ఒకటి-గా కస్టాలు 

ముంచుకొొని వచ్చినవి.” చరి 

ఈత డిక్ గం౦ంటలమోద శీతం ముంచు 

కొని వచ్చింది” వౌ, 

““మాడికి మ్యతుంపే ముంచుకొని రాక 

పోతే సరి గ్రా ఆవేళే ఆ చెట్లుమోదికి 

ఎందుకు పోతాడు, ఆచెట్టు ఎందుకు 

విరిగి పడుతుంది ఇ? వాం 

ముంచుకొను 

అధిక మగు, 

వ్యాపించు, 

ఎ క్కు వగా 

““మమూండు మూర్తుల పెన ముం-చుకొను 

సనీవల పులి” “తాళ్ల, సం, 9.110. 

““ముంచుకొను 'సంపపెంగల సారభంబు 

నకు)? పాండు, 4.16. 

చూ, ముం-చుకొని వచ్చు. 

, ముంజ్తి గటు 
చతల 6క చొఇ్చెనేనిల , జ్ డు 

ఉవనయనము చేసుకొను, 
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ఉవనరునరతోన భాగంగా కాల రంది ము. అలు. సజాలాడ 

ముల తొడు కట్టుట కలదు. , గాటెళి? బసవ. 6.168, 

“ముఖ్య ద్రతేన్నూ ర్తి ముంజ. గమ్టెడు పండితా. (పథ. వాడ. పుట. 620, 

నాంజె, కవులం (బోచుటకుం. గంక | ముంజేతిదర్పణము 

ణము గుం? జూ = తక మాణిక్యమువంటిది. 

ముంజీతము | గఊపనివదర్భ బోథోత్స త్తికళ నీకు 

వనికి ముందుగానే వచ్చు | థ న్యాత్మ ! ముంజేతి దర్పణంబు,ి? 

జీతము | రాధా. 1.54, 

తాళ్ళ. సం. 9.219 ముంజేయి యాడిన మోచేయి 

ముంజెకాం(డు యాడును 

సన్యాసులు. నపోయ మనునడి వరన్పరా 

“ముం జెకాం[దడను జేసి మురిపె మ | (శయ మనుటువె యేర్పడిన 

రశంప.?)? పల, పు. 70. పలుకుబడి, 

ముంజెపద' నగు “రంజిలి తా మును మున్నుగ, నంజిలి 

తాఠరినుంజవ లె నుండు. పడ వవ్చెనేని నయముగ వారుక్ , 

“ముంజెపద  నైనశంబర, భంజను గ్ ౦ బెక యిత్తురు (క్రమ్మణ, ముంచే 

శేవాములు...? (అపు తు See రని తారా లారా 
కు వేం 1.10 * 

ముంజేతి కంకణంబున కద స 

ల ఏ | ముంటి గంటి దెలీయు 

ర్స్ ము యు, 
న్పషు మెన విషయ మిది వరములు తేలి 

రు ర ““ఎవ్య రాటు సేయదుదొ చయెటు 

ఆఅనుటలు, ఆ i లు 
ఆఅం6గ వచ్చు, కర్క_ టిక గాడు గద 

ముం జేత నున్న కంక ్ణణ0౦0 | ముంటి గంటింల చెలియలి) 

స్సహంగా కాన వనుంది, ఇక పంచ, వేం. 1.87. 
ఎ పలి 

డాన్ని చరా చు కొనుటకు! ముంటిమొన నిల్చినట్లు లుండు 

అద్ద ౦ ఎందుకు * ఆతిక హ్వమువిరాద ఉండు, 

ఆతి నష మెన నం గతికి “ముండ మోద ఉన్నట్లు” అని 
ట్రా దా Fe Pa 

మ ఆకొ క సాతయ్యు ముందు నటి వాడుక్, 

కనులు, | ““ముంఠి మొన నిల్చినటు లీ ముంటీమి 

“ముంజేతికంకణంబున కద మేలు | నిను చాసినట్టి మొద వీవజ కు కొటి” 

భంజుంపం బడుజిన్నపతిమయ సాకీ, (పబంభరా. 727, 
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“ఆ వధవ ఉన్నంతగేవూ నాకు 

ముండమాద ఉన్నటుగా ఊండినది.? 
వి cn 

మ 

ముండదై వము 

పాడుదైవము- చేత గాని 

దై వము. 

నటతో “ఆపాడు దేవుడుి” 
ఆన్న ట్లు ఉవయోాగిం వే 

cn 

వలుకుబడి, 

ముండా దేవుడు అని 

వాడుక్, 

ఉళ్వ్పుణగుద 0 గనార్సిన ముండ టై వము 

నకుకా (ము క్కు_ంచు జేజే యనుకా ౨? 
(తె. జూ 

“కము నురిం గార్చ్పినముండచి వము 

నకుకణ మామూలు తేదో.?? 

భీము. 8,6. 
చూ. ముండాబేవుడు. 

ముండ( బతుకు 

అదన బతుకు, 

6 యుండబతుకు బతకడంకంకు ఉన్న 

మూడుచాళూ  ముగనీరితో బతకడం 
మంచిది.?? వొ, 

“వాపోనుదుర ముండ మోపులపగిదిలి? 

పండితా. దిమా, 62 పొ, 

ముండ మోయు 

"వ్ ధవ్యమును మవాతచు, 
య్ నూ 

రంగమ్మ ముంద మూసీ అప్పు జే 

చాలుగునెలలు కావచ్చిందా లం వా, 

 ముండలమాది 

వ్యభిచారి. 

(శ.ర 

ముండల ముఠాకోరు 

వచ్చి వ్యభిచారి. 

(శవణా, 4.58, 

““ఆ ముండలముఠాకోరు కిసే మా 

బతుకు బండ అ పోతుంది, నా, 

ముండా దేవుడు 

పొడు ేవుడు. 
66ఆముండాబేవుడు కన్ను తెటెచి 

ఎప్పుడు చూస్తాడో ఈ జీవం ఎప్పుడు 
వోతుందో క వాం 

చూ, ముండహై వము, 

ముండ పె కూర్చున్నట్టు 
౧ ౧౧ 

అశాంతిగా, 

వా డున్నంత సే సేవూ వీడు ముండ్లోపె 

కూర్చున్న ట్రుగా కూర్చున్నాడు. వీళ్గిద ద 

రికీ ఈవథ్యు పడడం లేదు లే”? వా 

ముండు గండు అనక 
C౧ cయ౧ 

“రాయా రవ గమనించక, 

6 _కవన,ంతనయు6 దచరదిాగల బవలు సని 

నట్లు “ఏంటి, యనక ముండ్లు గండ్లు 

ననక తెరలి.? భార, ఆర, 6.161. 

ముంత నీళ్ల నే మునుగుబతుకు 
అతి నంకుచిత మనజీవి 

ట్ 
తము, 

““ముంతే సీళ్ల నే ముని గే బదుకు ,99 

తాళ్ల, సం, 1, పు. 151 

ముంతపాటున శన 

(తాగుట డైన, 

నిరం, 2.128౪ 
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ముంతపొ గ పెట్టు 

ఎవ ౩ నా తవ్వు చేసినవ్వుడు 

వక్షగా వల్రైలలో ఫూర్వం 

"కాలం ఎక్క_వగానూ, నేటికీ 

కా్యాచిత్క-ంగానూ ముంత 

పాగ వేస్తారు, 

ఒక గదిలో ఆ అవరాధథిని 

బంధించి ఒక ముంతలో 

నివ్వులు వేసి దానిలో మిరవ 

కాయలు వేసి అక్క-డ మెడ 

తారు. ఆ కారుకు వాడిదివు 

తిరిగి పోతుంది. ఇలా చేయని 

చోట్ల కూడా పిల్ల లను జాది 

రిస్తూ మా మమూలు గా 

అంటారు. “అల్లరి చేశా 

వంకు ముంతపాగ వేస్తాను, 

ముంతబాగ ఎడ తాను 

ఆని, 

““పతిపత్ని నని మేన బనుప్రు వూసి 

క్రొనంగ్క, సాగనులా యని ముంతపొా౫ 

ఘుటించు,.?? కుక, RT 1 

ముంతల టోసినట్లు 

కుంభ వృష్టైగా, ఎక్కు. వగా 

అనుట, 

“కను గంతేల ముంతలలం బోనినటు 

బ్యోరనం గడు బాప్పువూరములు 

గమ్మల ౩? పాండు. లి.9l. 

చూ, కుండపోత -గా. 

ముంతవాటు 

తాగుడు. 
కద మాసాన మనారా గారా ద ద సాద నా నాదా దానన దాదా నాదలా న నాలా ననా దానా దా నాననా లాలా దాన ననా నానా డా నానా దానా డాని దా డనానానిడా లెను 

ముంతలో వెచి చానులు 

వాసే 

నూ. ని, 

“మూసపోయితి దీని ముంతేవాటున 

రన జేకూర్చ లే చాతి రూకరు[ టల) 

నిరం, 2.128, 

ముందటి శిరం బుండ మోకాలి 

కిని నేన వెటంగ (ఈయ 
య్ 

గానినటు 
ne 

మంద. పతన హి 
అథి జై 

తల ఉండగా మూకాలికి తల 

(బాలు భూ నట్లు, 

పండితొ, (పథ, దిమూ, 

ముందకేడు 

గతేవత్పరమునకు సూర వత్చ 

రము, 

902, చుటు, 

“నిరుడు ముంద కుడు నిన్న 

మొన్న? జేమున. 1.169. 

ముందడుగు వేయు 
ఆవ్విళ్తూరు. 

లు 

“పితృ హాతంబుగ నా మహా(కతు 

వుపకమింప నాడెందంబు ముందడుగ 

వేయుచున్నది.” భర్మజ. 25.2. 

ముందర నుండుట ముసళ్ల 

వమండుగు 

తాళ్ల. నం. లీ.525, 

చూ, ముంద రుంది ముసళ్లపండగ , 

ముందర వెనుక లగు 

తల కిందు లగు, 

“వల చి తిరు వేంక మేశ్వురునిం బాందిన 

వరుని తలంపు లన్నియును ముందర 

వెనుక లారమొె లి తాళ్ల, సం, 4.49. 
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| 

ముందరి చెవులకంటె వెనుక ముందుకు వచ్చు 

వచ్చు కొమ్ములు 

యగు 

క్రొత్త స్నేహితులో, చుట్టా 

లో ముఖ్యు తై పాతవారిని 
మజీచి పోయినవ్వుడో, ఉపే 

క్ంచి నవ్వడో ఉవఠుో 

గించేవలుకుబడి, 

తాళ్ళ, సం. 8.585, 

ముందల కట్టులు కట్ట 

కాళ్ళూ చేతులూ ఒక చోటికి 

వచ్చునట్లు మనిషినిక ట్రై. 

కుమా, 2,79. 

ముందల చీర 

తలపాగా, 

కళజ్వం చం న శాంంపాతమున ముందల 

జీర లెటుంగ కున్న ...*? 

భార. విరా, 5,27, 

ముందలపట్ల కు తొడగు 

కొల్లాటకు దిగు, 

ఇద్ర అం 'సతుల్ వాకో పవాక్యంబు 

లన్, "7కే ముందలపట్ల కుం దొడలగి 

రాక లంకా నానారకాల 

పాంఇచా, 4,24, 

ముందల వట్టు 

తల ముందుభాగము వట్టు 

కొను. 

“ముందల వట్టి నట్లు తన ముఖ్యత రా 

తను గాన్న దేవకీ, నందనుల జూచి 

సాధ్వ సమా నానయుం (గమ్మ...?? 

పారి, 5,5రి, 

వాడి. 
. 

అభివృద్ధిలోక్ వచ్చు. 

' కమవాళ్లు ఆవ్యాపారంలో నే ముందుకో 

ద దా కద న దాలు దా దా జా దా మా ద న 

ఎాజాిదశానాన జనా నాల. గ సలా లానా మానాన నాదాని మానాల దం వలు ల. 

వచ్చారు.” వా, 

2, అన్న పానాదులకు పీలు 

కలుగు, 

“పనీ పాటా లేకండా కూర్చుంకే 
ఎట్లా ముందుక వస్తుండీ [99 

ప, గర్భిణ యగు, 

66 జఆముంద 

యేడ్చిందో యేసూ ముందుకు వచ్చి 

కామె” 

అక్కడా యిక్కడా యేం 

ముతుకుంటూ డఊంది.??” వా, 

ముందుచూపు 

దూరదృష్షి, 
లు 

నా, మౌ, తీ7, 

ముందు పడు 

ముం దగు, 

“ఏ పనికీ వాడు ముందు పడ తాడు,”? 

ENR 

ముంపు గొను 

గుంపు కూడు, 

““ముంప్రుగొని విరుల వానల్క, బొంపం 

బులు గురియ ౨” భాగ. 8.510. 

ముకుగంబము 

ముక్కు. దూలము. 

చూ, ముక్కు_దూలము, 

ముకుగొయ్య 

శితూసాధనము, శత్రువు, 
““షంకజం,బుల ము కు గొయ్య య-చచ్యు 

తుని ముద్దుముజింది వలింగ.”” 

సింహా, 4.115, 

రూ ముకం గొ , 
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ముకుచాయజా ర లోను 
ముక్కు-నకు తిన్నగా,  కుంఠితే మగు, 

6ళమూ6దడవ  ఆయామంబున నొక్కా 
నాడు ముకుబాయ౭ా దివెంటి లాల్చి 
తాటి జం, పంచ, ష్ న 

ముకు[దాట గాలు (గుచ్చు 
ఆఅదేవనిగా తగాచాకు 

కొలుచు, 

కకఆప్పు ఢాడ రాజ యిపుడు ముకు? 

(దాటంల గాలు (గవ నల కవుల 

నాభ !?? భార. ఈ. 8.220. 

“లేదు చిక్కు_.లు పట్ర లే దని చెప్పం, 

గా దని ముకుల బాటం గాలం దుయ 

కుము,”’ హరి, గ్వి. ఫా. 1482, 

ముకుపుటా లదరు 

కోవముతో. 
కోవము వచ్చినవ్వుడు కలుగు 

ఆంగిక చేష్ట. 

ముక్కంటి కంటిసెగలో చణక 
ములు ెచుకొను 

నివూతో చెలగాట మాడుటు 

వంటిది. 

శివుని ఫాల నేత్రం భన్నం 

చేస్తుంది. అలాంటి చాని 

ఇతో సెనగలు వేయించు 

కోవడం అంతే కదా, 

ముక్కంటి ఇలుంగుకంటం  జ౯*కం 

బులు వేచుకొనంగ6 బూన బే) 

యథా. 5.189. 
అర 

ముక్కుద్రాలు 

నులోచనాలు, 

చూ; కంటిఅధద్ధాలు, 

తక్క్ళు_క పర స్త్రీలం దలంచి మనసు 

త ముక్క. పోయి మౌకు.?? 

తాళ్ల, నం, 6.61. 

ముక్ళ-ర మాను 

పులి రుసు తెరుగుచల్టము, 

శ, ర. [బౌన్. 

ముక్య్థ_అయు గమ్మలను దాల్చి 

మురియ జూడ జాలమి 

వచ్చుగా ఉండగా చూడ లేక 

అన్న నా ఉవయోాగిం 

చనమాట. 

ముక్క_ఆఅయుల గ మ్మలును దాల్సి 

మురియుచున్నంల, జూడ 

ట్లాడినాండ వేము, 

జూలక 03 

శుక, 1.449, 

ముక్క ఆయు గమ్మలును 

దాల్చి హురరొతము 

కార్చరా ర ఆవ చ్చ గా 

ఉండు. 

“6 ముక _ అయయము6 గ మ్బ లతను దాల్చి 

మురియునన్నుం జూడం జూలక యి 

మ్యాటలాడె డమొ.”” శుక, 8.296, 

ముక్క-లి పీట 
మూడు కా ళ మ ర్చిన 

ne) 

యె తేన బల. 
చై య 

భక ప ముద్దులు గులు. కుందనపుముక్కలి 

కీంటట వసీం చెం దమ్మివూ, ముద్దియ.?” 

విజ, 84724 



ము క్కా---ాముక్కి- 

ముక్యాక యగు 

మిక్కి-లి కష్ట మగు. 

“ఆందణితోం బోవు నటు గాదు వీని, 
ముందఆఅ “నెదిరింప 

యగును”? 

వర. రా. యు, ప్ర. 8il. పం కి, 16. 

ముకొ్యాక ల చేటు 

గడిదేరు, అతి సమర్ధ డగు, 

ముక. క 

“ధీరుడు తన ముక్కా_6కల్క, డేటిన 

దళ బాయి రమొక్కు_.€ డతినిరబలుం 

ఆ. కంక. 11.257. 

ముక్కాకల నాజీ తేలు 

గడిదేరు, ఆజిలేటు. 

6మయుకా్క్యాంకల నాజి తేణినమహో 

శూూరుల్ ,?? t= మి, 1.87. 

దవా, ముకా్కాకల వీలు, 

ముక్కారు బండు 

సంవత్సరమునకు మూడు 

వంటలు వండు -- నముదిగా 
ణి 

అని భావం, 

కకగాజణలం గెలుచు ము క్కా_ రు 

బండెడుమళ్కు నతోపు నడబావు లంత 

దొడ్డి.” శుక. 2.145, 

ముక్కా_లిపీట 

కగాగడకు బావలం గందవొడిపెకు 
I) 

నునుసాను గడియార మంచ ముకా,._లి 

పీట.) వజ, 8.74. 

యా, ముక్క. లిపీట. 

ముక్కిాడి 

ముక్కు. సరిగా వని చేయని, 

“ంముక్కి_ డితొతువ ముతెంపున తేలళ్ణి) 
ar అటి ౨ 

రదామలింగళత కము, 
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టం టు మ లా ద చనన నోవా దసంనానానాలలానాలాానారి అపాన జానా డాగర నాయానా. ాడకాాతాత 

““ఆముక్కి_డి వెధవ మాటాడితే ఏమా 

టా స్పషంగా తెలియు?’ వా, 
లు 

ముకుగాకు ముందు మూండు 

కోవం 

అతి కోపిప్పి. అనుట , 

“వాడికి ముక్కుకు ముందు మూరెడు 

కోపం. బాడిజోలి కవరు పోతారు 2? 

Cr 

ముక్కుకు సూటిగా ళు 

న్యాయబద్దముగా నడుచు, 

“వా ఉెప్పుడూ ముక్కు_.క సూటిగానే 

పోతాడు, ఈ వంకరటింకర చారు లన్నీ 

వా డరణగ్గడు,”? CRI 

ముక్కు_గొట్లము 
హత 

చూ, ముక్కు పుల, 

ముకు్క_గ”ొయ్యు 

నాశకుడు, 

“టక్క_రి యొకిమో 0 (దడ ముక్కు 

గొయ్య ౪” ఆఅచ్చ+ రా. యం, 20౮4, 

భూ, ముకుగొయ్యా, 

ముక్కు-గోలు 

ముక్కు_ జెజువు, 

“భ్క,రుం డీవళ నన్నుగహించా నని 

ముక్కుం గోళ్ళలో చెక్కి. యు,ద్రండ 

(క్రీడం దదియకంభ కువార సానంబులన్ 

(దిమ్ముజన్ ౨)” కాళ, 2,146, 

ముకుం_జెఅమ 

నానాపుటము, 

““కక్కు_న ముక్కుం జెఆమ లదర 
నదరి వడిం జనుబేర ...)?) 

రాణ, చ, 741. 



ముక్కు ముక్కు 

ముకుగంట మూవురు 
సరిగా ముగ్గురు, 

66యుక్కుట మూవు రిక్కాడక 
వెలుక్కు__లు © యమబచెంచి రంను౬ సే, 

రుక్కు_న...? ఉం హరి, 6.87. 

ముక్కు. డుస్పినవసరము 

ముక్కు [తాడు వ దలిన 

పశువు. 
న్న అనగా స చ్చగా వవటినది 

అనుటు, 

“వనసుెభేక ! ముక్కు డుస్సిన, పనరము 

కయి? పంచతం(తము. 8.224. 

ముకు డుస్పిన  వసరము 

(కయ 

ముక్కు_ (తాడు వదలి పోయిన 

వనరమువ లాయ ేచృముగా- 
నోటికి వచ్చినట్లు అనుట, 

స్ట్ అడ్డూ ఆటంకం లేక 

జీంచాగా ఆఅనులు, గా వ 

66వ స్సు భేళ! ముక్క డుస్పిన, పనరము 

(క్రియ గారని తె క్రైం బక్కు_న బుషి వా, 

రునురు మని వదలి పోయిరి ముసలి 

గదా పుట్టినిల్లు ముఖా్యీస్టృత కన్ ౨? 

మను. 6.47. 

క్కు_తిరు 
చక్క నిముక్కు..... 

“ఆవిడ ముక్కు._తీరే కొడుకూ. 
వచ్చింది.” వా, 

ముక్కుుతూ మూలుగుతూ 

అయిష్టంతో, బాధతో నే, 

yey) 
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న. 

| “కయ్యాల క-చచ్చ లె కడగి 

కరకు ట్ర ముక్కు_తూ మూలుగుతూ సే 

ఈ  యూుింటిప 

ఉంటుంది. 

ముక్కు_ తెగబారెడు చేయు 
కోపించు, 

“పాకకి నితీ ముక్కు_ తెగ బారెడు 
చేనీతి నిక న్ మచ్చు తె! 

పాండ వాళ్ళ. 42. 

కుతో నేడ్చు 
నసుగు, 

నంతా వేనుకొంటూ 

ననే. 

', “ఆంతే యిహ్నం "లేకపో తే మా నెయ్యి. 

ఎ౦దుకు 

Ch? 

ముక్కతో 

చేసావు ల్జిః9 

ముకు. దజుగు 

శికీంచు, 

పూర్వకాలంలో ముకూూ_ , 

చెవులూ కోయడం ఒక తితు, 

సః 

(eg 

వచ్చు, దయ్యాల ముక్కలు దిగి 

ఖండింతు.?? 

చొర వారి, (మః 1981.82, 

ముకుు_దాకా తిను 

అతిగా టను, 

“న నిప్పుడే ముక్కు_దాకా తిని 

వచ్చాను, మంచిసిళకు కూడా నలం 
at ఢి 

లేదు.” వా, 

ముక్కు_దూలము 

ముక్కు_లోని (పథాన మైన 

యొముక్ , 

“వాడు కాలు జూజి కింద పడ్డాడు, 

| మున్మందూల9 పనిలిండి,?” జా, 



క్కు... =. ముక్కు 

ముక్కు_నకుం 

యాకాశ మను 

తనడే నరి యను, 
“మాయకు కూపసముంచరాకంబుం బోలెం 

దన సు. పష జక్కు_ టీమో౭దిడె 

యాకాశళశంబు తననొందియ లోకం బని 

యుంచి...) 

నీతిచం. పు. 5. పం, 1కి, 

ముక్కున గవ్వ గుట్టి యీడు 
ఆఅవమానించి లాగుకొని 

వచ్చు. 

గన(లు గట్టడం 

సూచకం. 
అవమాన 

46 ముకు్క్ట_న గవ్వ గుటి నిను ముందుగ 

నడిచి తె మ్మటంచు మా, రక్కసి 

'జేండు పంచె వినరా దివిజర్జ భ ...? 

దావ, చామ.ప్రు. 166, 

ముక్కున గోప ముండు 
ఆతికోపిష్టి. అనుట, 

శకడూ దుష క ముక్కున నుండు 

గోపంబు,? 

గొ. వారి. (పథ. పం కి, 566. 

ఈ ముక్కు న నే యుండు గడా మునీళ్వ 

రులకుం గోపంబులి” విప. 4.71. 

రూ, ముక్కు న నుందు కోపము. 

ముక్కున సీ రెత్తు 
ఒక రకమైన వక్ష, 

శిశూర్థము ముక్కులో సిళు 

పోస్తారు, 

“కరీ! కోమటి ముక్కు_న, నీ రెతుండు 
మేము కినియ “నేరక యున్నక 

శీయూార, 8.201, 
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ననన వండాలి. ముఖాల. పాని శాఖ భా డవు. సాయవరాని 

కాడు అయనా జక గానాలు భవా జనామనాకాలాననానాకాతామినాకామమ. తపతప te rh ప ee ఎలు పంతు నవా పాద ల ము అం పో క ద 

ముక్కు... ముక్కు... 

జక్క_టిమీదిదె ' ముక్కున నుండు కోపము 
త్రీ ఘ్రముగా కోపము వచ్చు 

ననుట, 

“గురకలు గటుటు వృధా శాంతి యాత 

నికి నుడుగక ముక్కున నుండు 
సోపంబు.”) ద్వి. వారిక్చె. వూ. 6.9%, 

ఎచ అ గ ముక్కున నూరు అ 

1. ముక్కు_న ఈపిరి ఉండగా, 

అరకొరగా (పాణం ఉన్నవ్ప 

టికీ అనుట. 
“మీ ముక్కున నూర్చు గల్ల మున 

మావార మా న బొందు నేం) 

ఛార, భీష్మ. 2.119. 

2, ముక్కులో ఈాపిరి ఉండే 

ఊచాకా. 

“ఎక్క డీ దుఃుకాంతి గడ యిీాందుట 

యె మెయి గల "నేర్చు మ్య ముకు, న 

నూర్పు గల్ల నొకమూరుని చే. బడితికా 

సభాన్థలికా. 95 ఛి రో విరా. 2.226, 

క్కు_న చూణ ముండు 

అవసానదశలో నుండు. 

ముక్కు న నున్నది ముందటుం 

బాణము ఎక్కడ నమ్మే దింక 

(బదుకు .?” క్ట 

తాళ్ళ, సం, 10.181. 

ముక్కు_నబంటి 

ముంచిన వాడు. 

బాలినవా డనుట, 

ree నశేశ్వర ! లంకలోపలకొ, 

లేం డితం జెప్ప్పుడుక్ సమర లీలల 

ముక్కు_నబంటి వ(జికిక ఎ” 

భా స్కు. 4 ఈద 



ముక్కు Maes ర్క 659 ముక్కు-.___ముక్కు- 

ముక్య ం-నబంటిగ 

ముక్కు. దాకా, 

అంకు పూ ర్హిగా అందులో 

మునిగి వోవునట్లుగా - తలకు 

కుంంశు అని శావార6; 

“మయురహరపద్శు జాదులకు ముక 

బంటి గలి బోరు లోక ఫ్ కరు”? 

క్షమా. 12.197. 

ముక్కున వయ్యంగ దిను 

జాగా తను, 

“ముక్కలో 

ఆది కూూజా 

వసుంది, 

ME 7 

వెళ్ళ సాన శప లె విన్న లెల్లా 

మాపుదాకా ముక్కున వయ్యా౦గ దిన్న 

ముభులా (డు, 39 తాళ్ల. సం. 4. 142. 

ముక్కు_నా నోటా 
ఎక్కు. వగా. 

“వాడు ముక్కు నా నోటా తింటాడు.” 

CE 

న 

వచ్చునట్లుగా” 

ముక్కు_పచ్చ లారసి 

వయను నాసి. 

““ముక్కు_పచ్చులార క్కి. చకోరంపు, 

నినువు మె'నవు కరము నికిత మనుచు,”? 

5,866, 

మానక 

చుం Cais 4 

ముక్కుుప 

వమమును పె 

చిన్నతనమునం దే, 

మానక మును ప 

ఖి గక వ ఇ రుదు “పెచ్చుకు ెదిర్చి ఈ లాడ వచ్చి 

నటుల, ) 

చలు 

“ముక్క పచ్చల 

(తె జాం! 
యా, ముక్కు పచ్చు లారని, 

బల. శకటం లునానానువాలననునని. ఎవానాంుతండాయాలారమునాాులుుం. అనాను. ఇనా 

మ. అంచన Ba 

న. =. 

అటానే ఆకల భల ర ము. దమం ముాాను. కయ దా. వారం దాకా మండాడాానలావుపాాాపొపం డా జాపుాు ాబానానాడంల దడాల ాబంతాాల.ంాజాకాజు య దాన. ను లాలా 

| 

| 

ముకుు.సచ్చలు మానని 

వసితనము వీడని, 
“ముక్కు_పచ్చలు మానక మునుపె.?” 

రాధి. తింది, 

చా, ముక్కు_పచ్చు లారని, 

ముక్క పట్టని ముత్యము 

దెదవవికి మించిన పల్లులాంటి 

పలుకుబడి, 

చుం తో 

(తె. జూ 

ముక్క పటుకొని కూర్చుండు 
రా 

(పాణాయావుము జేయుచు 

కూర్చొను, జవము జేయు, 

(పాణశాయామము వేయు 

టలో ముక్కును (ేళ్ళ్లతో 
మూసికొనుటద్వా రా వచ్చి 

rst 

Se పాజు(6డు (పాతః, కాలమున 

ద తటాకము, కూలంబున ముక్కు 

కుటుకొొని కూర్పుండుకా,?? 
(vn) 

శుక, 2.464, 

““ఉుతభుక్సన్నిధి ముక్కు పటుకొని 
కూర్పన్న టి యా యిం[ద్రజి, ద్నెతొిజుం 

బోరికిం. జీరి చంపి మర లెకొ, బే వేం(ద్రుం 

డుప్పాంగంగకాలి? 

రామాభ్యు, 

యుల, ముక్కు వమూసికొని కూ మృండు, 

ముక్కు వటుకొను 
డు 

1. జవము నేయు. 

“పాద్దున్ను ంచీ మ ధ్యా హ్నం జా కా 

సుతు ముక్కు పట్టుకొని కూర్పు ం టు 
అ 

ఇంట్లో ప నెవరు చూస్తా రండీ”? 
Lh; 



ముక్కు__ముక్కు_ 660 ముక్కు... ముక్కు. 

2. నిర్చ్బంధించు. 

“వాడు ఇస్తావా ఛస్తావా అని ముక్కు_ 
పట్టుకొని కార్చున్నాడు. ఇంతే పహాథా 

తు గా ఎక్కు_ డినుండి తెచ్చి యివ్వనుళ్లి? 

CR 

ముకుు_వుడక 

ముక్కులో చెట్టుకొనుఆభ ర 

అము, 

ముక్కూుపుల్ల 
చూ. ముక్కు పుడక, 

క 
గుండాగాలమువంటి వదము, 

భయంకరుడు, వని వట్టించ 

గలవాడు - అనుట, 

ఇటువంటి వదావళి మనకు 

చాలా ఉన్నది, 

ఉక చాదసమయుల ముక్కు పె మెం గ త్రి, 99 

en పథ, వాద. పుట ఏ 511. 
చూ, విపునోల మొద. 

ముక్కుపై (వే లిడు 
ఆశ్చర్యవడు, 

“వే లిడి ముక్కు. పె ప వలఠగంది కుంది.” 

పల, పు, 112. 

ముక్కు పై (వేలు చెకంగ 
“ఆక్కు_డి జుెకేషములు వీనుల ae 

తన యెంతటి వారును ము క్కు © “షె 

(వేలు చెక్కు_క మానరు,’ 

ధర్మజు, న్ 111. 

చూ. ముక్కు పె (వేలు వేవికొను, 

ముక్కు.హొడి 

నశ్యం, 

దమవీ ణాదిలో నశ్యమును 

మాల 

. 
| 

| 
| 

| 

|| 
| 
| 
॥ 

| 

శ 

ముక్కు. పొడి” ఆరి వాడు 

తారు, 

ముక్కు_పోగు 

ముక్కు-క మ్మ, నత్త. 

(శర 
ముకు. బద్ద లగు 

చురా గునవల్ల. 

“ఆ "సందులో వెళ్లా లంకే ముక్కు. 
బద లవుతుంది.'? వా; 

ముక్కు బెదురు 

ఏవో "దెబ్బ తగిలినవూడు 

ముక్కులో ర క్షము వచ్చు. 

కకవాడికి ముక్కు జెదెరిండి. కాస్త 

మదక నలిపి చాసన చూపిం జ 

ఆర క్తం ఆగి పోతుంది. వా, 

ముక్కుమీద కొట్టి చేయించు 
కొను 

బలవంతంగా ఆవని నిర్ణ 

రించుకొను, 

“వా డెక్క_డికి "వల్లి నా ముక్కుమోద 

కొట్టి పని చేయించుకొని వస్తాడు.?” 

జాం 

ముక్కుమీద కోపం 
కోపిష్టి. అనుట, 

కకచ్వాండ్రు 5పూ డదరా ముక్కుమీద 

వోపంి? పొ 

ముక్కు_మీద గుద్ది.... 
చూ, ముక్కు మాద కొటి... 

ముక్కుమీద వేలు వేనుకొను 
ఆశ్చర్యవడు, 

ముక్కు ముల్లు 

కాధ కలిగించువాడు, 



ముక్కు ముక్కు... 661 ముక్కు. ముక్కు. 

“కఏక్కు_ డు మదమున సిల్ల లోకులకు, 

ముక్కు. ము ga ఆము న్వ్రామూల్తా రావ 

ఇతని.” 

దం. రా, లూ. 148. ర్ూ, 10. కుం. 

ముక్కు. మూసికొని 
దుర్వాసనను భరించ 

అనుట, 

“ఇ “సందులో ముక్కు వమూసికొని 

తప్పు వెళ్ళ లేము? 

ముక్కు మొగం చదర మగు 

జాగా దెబ్బ త౫పలు ననుట, 

“అంత చె కెకా్కాావు, కింద పడ్డా 

వంెకు ముక్కు మొవాం చదర మను 

తుంది.?? 

ముక్కు మొగం వా గున్నది 

ఆంద మైన దనుట , 

చక ర్చి పిల సుక మొ వాం 

oe మొగంబు చూడక 

వరిచయము లేక, 

"లేక 

ad «a 

చూ, 

బాగు 

Ch 

కవు, లీ.రి. 
ఐిజయ, రీ.తి0. 

ముక్కు అరగ ము అత 

వాడికి మొగ మెక్క_-డిది? 

ఆనుటు, 

“మండనోేషికి ముక్కు మొగ మేడం 
దనకు ల) వారి. 2 భా. 1056, 

భూ, ముక్క “వంగ మేద, 

ముక్కు మొగము చూచు 

ఆదరించు, 

ముక్క మొగంబు చూడ కొక 

“మూ'ససపుమాట కు విళ్య్ళ నాయక ౦, 

డెక్కు_డి వైనం 

చూపుల... 

ముక్కు మొగ మేడ 
ముఖ మెక్క-_డి దనుటు, 

అంత యోగ్యత యెక్క_డిది? 

ఆనుటు, 

“కముండగోషి.కి ముక్క మొగ మేద 

తనక.” 
గా, వారి. దతీ, పం కి 1056. 

రూ. ముక్కు_ముగము ఏడ? 

దురాగసనవల్ల అనుటు. 

పక్కింట్లో ఏమి చేసున్నారో ఏమో 

కాన్ ముక్కులు పగిలి పోతున్న వి. 99 

బా మ్మనుచు bua 

వీచు, లం. 

ము కూ లు 

కూర్చుండు 

చూ. ముక్కు మూసుకొని కూర్పుండు, 

ముక్కులు ముర సుకొ నెవడు 

జలుబు ముదల౫ు బాని 

వలన, 

ఆరా త పల్లెకు పోయి వచ్చాను. శీతం 

తగిలి ము క్కు ల తూ నుకొని 

పోయాయి) నా, 

ముక్కులోనికి చాలదు 
అత్యల్ప మనుటు, 

“ఇంతా బాడి “కేపాటికి ముకు లగే క్ర 

ఇచాలణు,?? బొ 

నోటిలోని కన చే చాల 

దనుటు, 

ముక్కు_లో పెట్టుకున్నా వాసన 

లేదు 

జా _త్త్గా వాసన తేని పనులు, 



ముక్కు ____ముక్కు._ 

కక్షసూరి ఆని వా శ్లమ్ముతున్నారు గానీ 

ఆది ముక్కులో "పెట్టుకు న్నా బావన 

లేదు? = 

ముక్కులో పొగలు వచ్చు 
జ్ మైనవ స్తువులు 

అఘాటు నసాఖళౌని 

అనుకు. 

కార 

హూడు 

కంటు 

సనపాజ౦ గా ఎక్కవ కారం 

తెన్ను 

662 

గానా వ దాం తం క 

ఇం! 

ముక్కు. __ముకర్యా__ 

ముక్కు సొట్ట పోయినదా ? 

న్స్ వచ్చినమజోనభ్న మేమి ? 
ర 

ఆనుటు. 

' “బావ ఒకమాట అంకే మాతం ఏమి 

తిన్న మూడు ముక్కలో నిల్లు. 

రావడం మనం చూస్తూనే. 

ఠఉన్నాం కదా | 

“ంఒల్రందనము, బాగం వడలింప 

నాసి కాప్రుటములందు,?? 

ఎప. 6.121. 

ముక్కులో వెంటుక పికినటు 
6 

మనను చివుక్కు. వునునట్లు, 

ముక్కులో వెండుక వీకితే, 

వముహో భాధగా ఉంటుందిక చా! 

“ణా డదేం మాట్లాడినా ముక్కు లో 

వం|డుక పికినట్టు మాటాడు తాడంలి 

~~ 

ముక్కు విజుచు 

ఈనడెించు. 

స కాంధవులు ముక్కు విజువం 

బుతులు -వేసరం గళ తంబులు “వేస 

చింపు... ee $3 

కవిక, 5,110. 

(తె, జూ 

ముక్కున 
మూూడుకుం చములు, 

మాకు ముక్క స 

బస, ఫు, జ.కశలీతి పం. 

శకము త్య్యాల పొడి 

వల యు,” 

లేవే? నీ కేం 

పోయిందా *?* 

ముక్కా చెవులూ కోసి 

ఆవవమూానవజచి అచసేఅరంలో 

తెట్టుగా ఆవ యోగిసారు, 

శూర్పణఖుకథడ్యా రా వచ్చిన 

ము క్కు. సాట్ల 

కానే 

కులుకుబుడి. 

“ఆడది యిలాగే (పవ రిసూం "జీ ముక్కూ 
అనల్ ఆది 

జవులూ కోని పంవించ వలని వసుంది. 
పటల! 

ళా 

ముక్కూ మొగం ఎరుగను 

ముఖవరిచయం తే దనుట. 

ఇందులో కొంత నిరనన 

ఈన్న ది, 

“వా డెవడో?ి బాడి ముక్కు_ మొొంహాం 

చే సఇరగను. వాడి దాక్నీణ్య ౦ నొ 

కమిటి ౪3? వా, 

| ముక్కూ. మొహం తెలియదు 

అమాయకుడు, అజాని, 

““వాడికి ముకూూ్ళూ_ ముహాం తెలియదు, 

వాడితో ఏం మాటాడి ఏం లాభం ౪? 

CRE 

ముక్మూ_రి వగచు 

ఏడ్చు. 

ఏడ్చినవ్పుడు ముక్కు. కోరుట 

నవాజవము, 

“6, _ _వలవని పెజపు గతిొికొని ము కూరి 

క -చదుచ న్నాను.” ష్ 

భార, ఉద్యో. 2.222. (త, జాల 



ముక్కో_ _. ముఖం 

ముక్కోటి యేకాదశి 

ఒక వరం, 

మార్షశిర శుద్ద ఏకాదశి, 

ముకో-వము 

మాటకు ముందు వచ్చు 

కోపము 
(క. ర 

కరు 

మాటకు ముందు . 

న్వభావము కలవాడు, 

| 

“మానాన్న ముకోో_పి అని నీకు 
తెలిసే ఉంది గదా. ఆయనతో ఆ 

మాట యెందు కన్నావు రాళ?” చా. 

ర్ 

ముకాయి ప్ప 

ముగింపు, 

(ఈ, ఈఏ) 

.... ముఖం 

బరననగా అనుమాట, 

“వాడి ముఖం, వాడి కేం తెలును?** 

ఇలాగ సీముఖం, 

ముఖం, 

.... ముఖం ఎట్లా చూసాను 7 

ఏచె నా తనకు గొవ్ప అవ 

మానం జరిగి నవూడు తన 
నన్ని మీూతులకు ముఖము 

చాన్ 

న. 

చూవ లేక పోవుట నహా 
జము, జాని వచ్చిన 

యా . 
వలుకుబడీ, 

“ఇన్ని జరిగినత ర్వాత నీముఖ6 “వేను 
ఎటా చూద అను 

వ్ 

ద 

యొ 

663 ముఖ్లం_._.ముఖం 

ముఖం చాటు చేసుకొను 

"ముగము తప్పించు. 

“కావేను కనబడితే అడుగుతా నని వాడు 

ముఖం బాటు చేసుకొని తిరుగు 

తున్నాడు. 

(నా ముఖం చూచి.... 

నా దాహీణ్యం వలన ఆనుట, 

““నా ముఖం చూచి ఆయినా వాడికి 

నీ క్ మేలు చేశా వంరు.. 

“క్ వుుఖం చూచి కానీ ae వచ్చి 

ఉంటే నాలుగు తిట్టి పంపించి ఉండే 

చాల్ల. 99 

ముఖం చెల్లు 

నంకోచము తేక పోవు, 

బ్తదె సామాన్యంగా వ్యతి 

శెకార్థంలోనూ, వ్యతి శే కా 

శానిక్ దగ్గరగానూ (వయుక్త క్ల 

మ్వుతూ "ఉంటుంది. 

“ఆఉరోబు జా ఊడజావూాట అన్నప్పుటి 

నుం-వీ అక్క. డికి పోవా లంెటీ నాకు 

కాసే. 

ఎమ. 

జే ణా 

ముఖం చెల్లడం "లేదుట వా, 

“ఆ రో జన్నిమాట లన్నా ము. తిరిగీ 
అక్కడికి పోవడానికి ముఖం వెలు 

తుందా శి వా. 

ముఖంమీద కొట్లు 

-ధీకొటు,. 
లు 

శకి వక్కడ వోయి యా వాట అన్నా 

వంకే ముఖంమోద కొటి పంపిసాడు,?? 

వా, 

ముఖం ముడుచుకొని 

అనంతు వగా, 
ERE 

“తన “కేమి యివం తే చని ఆవిడ 

పెండ్లింటి లో నే ముఖం ముకు దుకొని 

కూర్ముండ&. 4” శో 



నలప ననన ననన 

ముఖం. ముఖ 664 

ముఖం మొతు 
క | 

కను 7త్తు. 

త్రీ తిని తిని మొవాం ము తి 

పోయింది.” అకక, 

ముఖం లేదు 

సంకోచించు ననుట. 

“వాడు వెనక య్హమేమో ఆన్నాట. 

ఆ సంగతి నాక తెరిసీం దని చాడికి 

"తెలుసు. ఆందుకే నాముందు ప్రా 

నికి వాడికి ముఖం లేదులి” 

ముఖం వాచునట్లు 

జూగొ 

తిట్టుటలోచే ఉవయోగిసారు, 

“వాళ్లా ముఖం వాచేటటు చీవాట్లు 

"పెటి పంపించాను.) వా" 

చూ, నెత్తి వాచున ట్రు* 

ముఖం వెల వెల పోవు 

“మచమొంగము తెల్ల బడు. 

“ఆమాట వినేసరికి బాడి్హముకుం వెల 

వెల పోయింది. 

ముఖకవళికలు 

ముఖంలోని భావెరేఖలు, 

కాకు హేనీనవి ఒక్క. క్కు_టీ re ప్ప 

కొద్దీ వాడిముత్తుకవళికలు మారుతూ 

వచ్చాయి? 

“వాడి ముఖకవళికలం గమని జీ వా 

డింతపని చేసి ఉంటా డని తోచదు 

ChE 

చా 

ఈం 

ఈ 

ముఖతః 

సషయంగా చెప్పగా. 

కాడి ముఖతః వింెరు -గానీ యా 

జ నేను నమ్మను? వా, 

ములు... ముఖ 

| శ్ 

' ముఖదాక్షిణ్యం 

"ముగ మాటుం, 

“వాడికి ముఖుదాహీణ్యాం ఎక్కువ. 
ఎదురగా ఏది కా దన రేడు.” 

ముఖపడాళనము చేయు 
ముగము కడుగుకొను, 

ముఖ ప్రతిగా 
కేవలం ఎదుటివారిని సంతోష 

ఇట్టుటకు - ఇబ్రచ్చకముగా. 

“ముఖ! ప్రీతిగా మాట్లాడడం నాక చేత 
ఊన్న దున్న టుగా ఆనడమే 

ల 
నా ఆలఅజబాతు,?? 

కామ 

“కాదు, 

భళా, 

ముఖ పీతికి , ముఖ [పీకికోనం 

అనమూపాలలో కూడ యిది 

కనిపిస్తుంది 3: 

ముఖ (పీతి మాటలు 

హ్యృూాదయపూర్వకంగా "కాక 

ఎదుటివారిని నంతోవ.-వె చెట్టు 

టకై ఆఅనుమాాటులు, 

కర్మా ముఖ్య ప్రీతి మాటల కేం లే, 

ఆసలు జరిగిననంగ తేమిటో ఇప్పు,’ 
CN) * 

ముఖ మంత చేనుకొను 
క 

నంత విం-చు, 

“కరాని చే ముంది? పాపం! అవాయక 

రాలు. ఒక రవిక గుడ్డ యి సే సే ముఖు మంత 

వేసుకుంటుంది. 

ముఖ మింత చేసుకొను 

చిన్న బుచ్చుకొను. 

“వాడి లేచిపోయిన 

కాస 

వెలలి విషయం 
cn 

(వస్తావించెసరికి వాడు ముఖ మింత 

చేసుకుని కూర్చున్నాడు.) వె, 

చూ మొగ మ్లింత చేసుకొను; 
sk 



ముఖ... ముఖ 665 ముఖ __ ముగ 

ముఖ ముబ్బింది ' ముఖస్టము 
కొన్ని వ్యాధులలో కనబడు కంఠపాఠము. 

“నిన్న టినుంచీ బాడి మొపహాం 

ఊదింది. నాకు అనుమానం -వేసూ 

ఉంది? 

ముఖము వేల వేయు 

దిగాలు వడు. 

“ఇంటినుంచి డబ్బు రాక పోయేసరికి 

CRE 

ఆ విద్యార్తి మువాం వేల వేనుకొొని 

కార్పున్నాడు.? కాము 

ముఖలక్షణం 
ఇంట 

అదృష్టం. 

66వ్రాడి ముఖులతుణాం మంచిది, ఎక్కా 

డికి పళినా కా దనిపించుకోకండా 

పని -నెజ వేర్చుకుంటాడం.? వా, 

ముఖవర్చస్సు 

ముఖంలోని "తేజస్సు. 

““వాడిడి మంచి ముఖవర్చస్సు) 

హాకా 

ముఖవికానం 

ముఖనర్ప్చస్సు. 

“వాడు మంచి ముఖవికా'సం కల 

వాడు, వాం 

ముఖవీణ 

ఒక రకమైన వాద్యము, 

““మో౭రు చురతానులు కావమాతులు 

ముల్షువి కౌలం పిల్ల ౬ గోవులు దం డోలు 

ఢకీీ_లు చం(దవలయంబులు,?? 

(వబంభ. 605. 

ముఖశుద్ది 

ముఖమును కడుగుట, 
కామారా రాకా దనక. టా. ఆకును. మటస్తతననానాతాాపాముకినానా జాం. తజ దల... దడా చా న ననన ననన కనన న నరా మాకా దాదా నానా దా కదా నానా న. లా మ మ తతా. వ మానాన ాననానాలానానా. వమా ననా లాలన లయల దద లలు జనాల నాభాజ ము మయా. చల. మదల యనామాటు 

స్రములు,?? రుత PGE 

“వాడికి ఆ పు సక మంతా ముఖసంగా 
వచు 93 as స a 

ముఖాన్ని 

డాజాన్నీ, కార్చిచ్చు. 

ముఖాన ఉమ్మి వేయు 
ఆఅవమానించు, వి చముగా 

చరా -చు. 

Ch 

(కొత. 928, 

ముఖాముఖి 

(వత్యవముగా, ఎదురుగా, 
కళద్ధాన ముఖాముఖి చెల్లు? 

కటక. 4.146, 

“ముఖాముఖి కలుసుకుంకు కానీ యిది 

తేలదు.” 

ముఖాముఖి నిల్చు 

ఎదురు బదురవగా నిల్చు, 

““ననుం కోరుకొని పీల్చి నా ముఖాముఖి 

నిల్చి, జననాథ ! పోరాడి చంప లే 

వతం? 

ముఖానసా 

తీరువ తేనిభూమి, నూన్యము, 

షీాంందిలో మొుఖాసా, 

కకష టక మియుం మన్నె వజీర్ల క, నడుచు 

ముఖాసాలు గాక నగరి ధరి తికా లి 

ళ్, హారిక్ళ, 1.66, 

సౌ 

సుగీ, పుం 80, 

ముగబడు 

పూనుకొను, 



ముగ్గు రాముచ్చు ముద న స్పై 

చ భర్ష ఊళ్లో డేబాలయం కటించా లంకే 

ఒక్కు_రూా ము” బడి శర భేదు.*? 

బవ 

ముఖమున వడు, ముగమున 

వడు = ముందు దలుచు, 

ముగు పెటిన పిండి 
a యట 
అసిరము, 

(1 వేంకెటీళ. 71. 
ముచ్చటకాపుగా 

నె చ్చ లిగా, అతి (వ్ య 

ముగా, 

“ము చృట కా౭పుగాం దనము వినోదపు 

నెచ్చెలిగా ననుక గడుకొ, మచ్చిక 6 

జాతురుి కుభా. 4.19. 

ముచ్చట దిర్చు 
1. కోరిక తీర్చు. 

““ముభమునం జతుదు౭డు నిచ్చ జాని 

ముచ్చట దిర్చుక్ 

పూంస., 8.167. 

ona (పియము 'సెజు వేర్చు, 

:వసుమతీతనయి ముచ్చట దీర్చ 
రాముని పంపు వూని, యే తెం చినా 1) 

వర. రా. సుం, పు. 145. పం కి 16, 

ముచ్చట పడు 

వేడుక పొందు, (పియవడు, 

“ఇచ్చట లా నున్న చెల్ల హౌరులున్కూ 

ముచ్చటపడి దినంబును “వత్తు రనింయః.9) ' 

రం, రా. ఆర, 115. "హా. వీ, పం, 

ముచ్చటలు మునుగు 
ఇష్టవడు, ముచ్చట 

““పావ్యముల్ భుజియింప 

శొరు లన్ని, 

మునంగా: 

స ప్రజిహ్వూలకు 
లలో 

a 

ముచ్చటలు సెప్పు 

క బంర్ల్త చెప్పూ, 

“విప్తుండు గావ వచ్చు ననుచు జా 

ముచ్చటలు సెప్పు సతులకుంి9 

భాగ నం 1.292, 

ముచ్చ టాడు 

“మావిపె వి డౌప్రుకెంప్ర ముచ్చటూ 

డశంనగి? తాళ్ల, సం, 8.400. 

ముచ్చ ముడిగి వడు 
పూ_త్తిగా పాడను, అడగివడు, 

క6జర్రకలం మెదింగ.(6 బాొలయు నొక్కొ. 

కమాటు, ముచ్చిరి యప్పుడ ముచ్చ 
మునుయగపం?? 

కుమా. 5.70. 

ముచ్చ ముడుగు 

1. నకించు. 

కకణమూవాపతుమువారి “వంగ ముల 

పగిది నం, భోరువా[వాతంబు ము-చ్చ 

ముణింగాలి? ప్రబోధ. 4.49. 

2. ముడుచుకొని పోవు. 

““యఘచ్చ ముడింగి (వాలె దడ మూర్చ 

తనుకా బొదువకజొ రశథ౦ంబుపపకా తటి” 

జైమ. 8.112, 

ముచ్చికకొడి 

వ దైనా వసి ముగింపుకు 

వచ్చే కాలము, 

““వాల్లి ంట్లో పెండ్ల్ ముచ్చికకొడికి 

వచ్చినక్తే వచ్చి యే కారణం చేతనో 

ఆగి పోయింది 

ముచ్చిచ్చునను వేగు 
ఆందోళన చందు, 

నున్నట్లు ఆనుళు , 

Cd 

జ ము 
"0 నివ్వ లు 
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కకమును (పతికుతము జేసిన పి 

రాకున్న, ము-చ్చిచ్చునను వేగు వచ్చు 

దనుక.) పాండు, 4.149. 

ముచ్చిబంగారు 

కాకి బంగారు, 

'కాదిమూ ర్రి 

పాణి. 4.16. 

యా, ముచ్చెబ--గారు, 

ముచ్చి మూడుమాటలలో 

మూడు ముక్క_లలో చెవ్వు 

అన్నట్లు ఉవ యోాగిం చేవలుకు 

బడి, 

నంగ హాముగా ననుటు. 

“ము మ్మ బంగా రమున 

యెన.ి” 

._ వ్ బాటుభారత మంతయు వినుటకు ' 

నాకం చెఆఅపవి తేదు గాని 

మూడుమాటలతోం జెప్పం గలిగితివా, ' 
చెప్పుము 4?’ చింతా, 7.68. 

ముచ్చుట్లు సుటు 
ma) ౭ న 

వనరాడునారు (వదత్నుణము 
Cana) 

వేయు. 

“తిం ంబు ముచ్చుట్ల సుటి. 39 

పండితా, (పథ, దియా వుట, 175, 

ముచ్చెతో కొడతాను ! 

రివ తెట్టు. 

కోవంతో ౨ఎదుతటివాదిని టెట్రు 

తలో ఉవ[యోగించేవలుకు 

బడి. 

““ఇంక్రాకమాట  మొట్లాణా వంకే 
ముచ్చాతో కొడ తాను. జూ త్తం 

రాకా 

ముచ్చెబంగారు 

యా, ముచ్చిబం-గారు, 

ర్ 
ఆతిణగా చెవముట పట్టు, భయ 

వడు, 

“మయుచ్చెనుటలు పటి చావునక సిద 

మయ్యె దవే తేదో.్? సాత్, లిక్. షి 

యూ. ముచ్చెమటలు పోయు, 

ముచ్చెమటలు సోయు 

చూ. ముచ్చెమటలు పట్టు. 

ముచ్చెలకాల చమురు 

తింన్క_రించు. నీ చముగా 

చూను, 

ముచ్చెలు వేసుకొన్న "కాళ్ళ 

తో నలిచి జేయు. 

ఇవ్చటి క్ తొట్లలో “చెప్పు 

కాలితో కొట్టుట, చెవ్వు 

కాలితో అ తా "పప 

వ స్తుంది, 

“కస వరి రి కృతవియ జ ర బాలు కాలింగ, 
థె 

సమితి ము చ్చెల కాళ్ల జనురి మరి”? 
లగి 

ఆము, 1,4]. 

ముచ్చెవాటు 

చెప్పూ దెబ్బ, 

“ఫ్రుక్కి_టివిడె మయం బోయి తిలో 

తమా, వనజలో-చన ముచ్చెవాట్లు 

భుడియె.*? కోవల, 1.89. 

ముచ్చెవాడు 

మూదిగ వాడు, 

ముటీముటాలుగా 

ఇబెంచుబుం చుగ్యా కాస్త 

తక్కు జే ఆనులు , 

“ముప్పావు బియ్యం నే ముగ్గురి కీ 

ముటీములటా లుగా సరిపోతుంచి. స్ i 
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ముట్ల గొల్బు | “(పార్థించుచు నడుగుల  కెజగుచును 
లు A | ముట్ట ముదలించుచును,”? 

su was వ పండితా. (పథ పురా, పుట, 442, 
“కా యాజి 4 షస న ముట్టికాళ్ళవాడు 

కొొలు-ను. 
రిండొంటిని తాకు ఇరా 

నివ దేవు ముటు6 గొాల్వలగ ల) Pere కా 
లు కలవాడు, భార. ఆను, ర5.898. 

“మట గొలిృనఫలం బిటుండ వలచి.” 
6 ల! (Ae) 

బస, 5.18]. 

ముట జెప =) 
చెందునట్లు చేయు, 

ఏదో “పీరు చెప్పి వాడికి పదిరూపాొా 

యలు ముట్లు జపితే సరిపోతుంది”? వా, 

ముట్ట నాడు 

మర్శము నాటునట్లు రాటు 

టాడు, 

పీ ఫఘలంయణు గటుకొంటి వని ముట్లు 

నాడినం (గీడి యోాడకం డని చారి 

నూజఅడిం చిం? జె, భా, 7.175. 

ముట ముడుగు 
ల్ 
పూర్తిగా త్రీణించు. 

“కపిత మటువడియె నిర్మలజానంబు, 
లు “ఆ. అ 

ముట్ట ముడి ౫ బోధ మూరి బోయె.) 

భా. 6.185. 

ముట్ట ముదలిం చు 

తల వంచు, 

న రిగా ఆజాబదుడ నని 
ల ఇ ధి 
నూ-దింను. 

పూర్వకో శాలలో ఈ వద 

బంధం తేదూ, “ముదలించుికు 

ఎదురొ-ను, అడుగు అని 

ఇచ్చారు. అవి యిక్క-డ 

నరివడవు, 

ముట్టిన కందునో 
అతి నుకుమార మనుట, 

““వేోమాంకురసానముల్, పర౭ణుక్ 

ముట్రినం ౫~ందుషేో యని? 

కళా 7.111 

ముట్టిన మా(తాన మునిగించు 

తణములో నాశనము చేయు 

ననుట. 

నే డీ “మునిగించు” ముంచు 

గా వఏనిపిసుంది, 

“మఘదమునల ఠి ద శారి మురియయు 

చున్నా 6డు, ముట్రినమా( తాన ముని 

గించు నతని, మరా. పు, 21, 

ముట్టిపాటు 

పిడికిలీడెబ్బు. 

“లికయా కొక ముటిపాటు నొంద 

కతంవు,.?)? కక. 2.104, 

ముట్టుకోలు 

ముటుడి, 

లా 

ముటుడిం-చు, 
స) 

ముటునిళు 
ఉం a2) 

బుతుస్నా నము. 

బహిష్ట మొన నాలుగ వరోజు 

చేనిడిస్నానము, 
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ముట్టు పడు 

కలత పుట్టు. 

ముట్లు పాటగు 

నంకటము కలుగు. 

కకమిగులంగ ముటుపా టగుటల జేసీ 

తమిళంలో “ముడివు అనగా 

వముగియు, 

' “ఇది తెగదు ముడి పడదు. దీన్ని కటు 
ఇ 

కలంకా ేరికి హతింగింప “నెటు! 

కిట్లు.” కళా, 8.168. 

ముజ్రైమోపు 
ఏదెనా వని ముగింపుకు 

వచ్చేకాలము. 

“వాడు ఇన్ని రోజులుగా ఊరుకుని 

యిషూడు ముళ్లు మో పున నాచేత కా 

దంటు న్నాడు.” 

ముడికాళ్ల వాడు 

చుం, ముటిళకాళ వాడు, 
ఉం ౧m 

మ” 

ముడి కొను , 

"వెండుకలు ముడి "వేయు, 

““ఆలకలు ముడికొని.?? పాండు. లి.81l. 

ముడిగిబ్బ 

మునలి యెద్దు. 

ఆబోతు అని 
శ, ర, 

ముడి దిన్న్ననక్క 

మలినము తిన్న నక్క-, 
దివరవణుకు విశువక బాధించు 

వా డని SCS 

“౫డును తుంటరి జోగి (౫క్కి_న 
ముడుసు, ముడి దిన్న నక్కు_ ముమ్మూటు 

వీపాళిలి 

గా, వారి. ద్వితీ, పం, 649.50. 

ముడి పడు 

వనరిప్కూ-ర మగు, 

కొని ఏం చేస్తాం??? వొ 

ముడిబట 
తు 

అం-చులు 'లేనివన్ర్త్రము. 

శ, ర (బాన్. 

ముడియవిడుప్పలు 

దొంగలు, 

“మూట” ధనం అన్న అర్ధంలో 

ఉన్నది, వూట కిక్కు_డ 

“ముడియి” వాడినారర. ముడిని 

విడిపించువారు, ఇక్కడ 

ద్రీల విషయంలో ఉవఈోూా 
గించినసింద , 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, 8198, 

ముడియ వేయు 
ముద వేయు, 

భారాళముగా చెప్ప వచ్చు 

ననుట. 

66 మయౌ నము(దయొ కాని మాటాడు వేడుక, 

కడు నని ముఖకాంచతి ముడియ వేయం” 

కనిక, ఆ. లి, 

ముడియ వచు 

వన్ర్రామును ముడి వేసి (వమా 

౯౭యు చేయు, 

“ఎల్ల 'సమంయముల కక నీఘఘండు వే ల్పని, 

ముడియ వవ వచ్చువడువువో లె?) 

చం “సం. 6,641. 

ముడి వడు 

|. ముసషిరి గాను, 
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“నడవ నొయ్యారంబు ముడి వడం." 

శా. మొ, 4.121. 

ఐఏ, నుకులు తిరుగు, 
“కవే పూాన్ని భూవమునమితొ, ముడివడి 

వవదనర౦[థధముల వడ లె? 

కుమా. 2.42, 

ముడి వేయు 
సంబంధము కలుపు. 

“దానికీ దీనికీ ముడి జేసే ఏం లాభం? 
దీని వంగ తేమిటో “జేయగా దెప్పి) 

రె 

ముడుగు పడు 

చచ్చు. 

““వూవాముఖుదుష్తవర్లంబు మఘ డుం గు 

పడియి? పబోథ. 5.59. 
ముడుగుళ్లు పోవు 
అక మడు. 

“సఖులు ముడిగుళ్లం బోయెడునకణిం 
జూం? బప, 4.1$, 

ముడుపు కట్టు 

వ్ జేవునికో ముక్కు. కొని 

డబ్బును కుక a 

కట్టి డేన్రుని దగ్గర తు 

తారు. రోగి mae 

విషయంలో అయితే వాడి 

చేతికే కట్టు తారు, ఆ డబ్బునే 

మరింత చేరుస్తూ వచ్చి 
మొక్కు_బడి తీక్చేటవ్వుడు 

ఆ ేవుసకి చెల్లిస్తారు. ఇది 

కేవలం ముక్కు. బడి అన్న 

అర్థంలో కూడా తరువాత 

మఖా టయింందె, 

నయ మయి తే తిరుపతికి “క్త మాడి 

వచ్చి సేవించుకొంటా మని వంక కే 
శ్వరస్వామికి ఈ రోజే ముడుపు 
కటూము.*? 

నాయ 

శో 

ముడ్డి కిందికి సిటు తెచ్చు 
యె ళా 

ఆశయ మి చ్చి నవాని కే 

ఆనవము తెచ్చు, 
ళళచ్చాందడం న న్నా(శయిం చూక్రా నే బతు 

కుతూ నా ముడికిందెకీ స్ళ్లు "తేవా 

లని (మయయాత్ని స్తు న్నాడు. వా, 

ముడ్డితో తుడిచి వేయు 
"అక్కా వెట్టక వోవు. 

కళా చన్నన్నాో సేన చేసి నా ముడ్డికి 

తుడంచుకొని బో తాడు,” ట్ 

ముడ్డపూస 

'వెన్నెముక[కిందె శువర్ కాన, 

(శ. ర 

ముడ్డిమీద తంతే మూతిపండ్లు 
రాలు 

కార్య కారణ నంబంధం "లే 

కుండా మూటుూాడో నవాడు 

ఉవయోగించేవలుకుబడి. 

“* దానికీ దిశలికీ ఏమి సంబంభం రా 

నువ్వు చెప్పే దంతా ముడ్డిమో ద తంతే 

మూతెపండ్లు రాలేటట్లు ఉందె కి 

కమి. 

ముడ్డి మూతి నులుచు 

బుగ్గలు నులుము, చెవులు 
ap) 

పిండు లాంఠిది, 

'జవసంగత చనటంచుం దల దువ్వి 

ముడో-చిన, మురువులా యని ముడ్డి మూతి 

నులంచు టే 9 

= జక, 2.115, 
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ముడి యరుగునట్లు కూర్చుండు ము తికగా 
(ar నం 

వనీ పాటా లేకుండా ఒకే. వమమూాడుముఖాలు గా, 

వోటు కూర్చుండు. “ముట్టడి వేసీ దీ ము తిక గాం. 
॥ వా 

“నాడికి ఎటా పాదు హోతుంవో వద. రా. యు. ప్ర. 147. పం క. 10. 
ల యలు వి 

యువా ళి ముడి అరిగటట్టు మ్. ము తిక వేయు 

మోద కూర్చుంటాడు. ఇటు పుల అటు. ఫర. స 
చే బటు? TASS) . 

ar చా, | “*దానవావళి చెందు దల చూప నీక, 
ము తిక జవేయక మునుపు.” 

ముణుగుపడు : వర. రా, యు, 

ప  ముతునియ లగు 

ముణుగు పజిచు క లగు, 

డగ ' కుమా. 11.19కి. 
ము త్తవ ' ముత్యపుసరులు ఫోహణించిన 

(వపి తావుహిా, విధము 

నాయనవ్మాకు తల్శి , హాచ్చుతక్క..వలు కేకుండ - 

వాడుకలో అమ్మమ్మ పొందికగా - అమర్సినట్లు 
తల్లికి ఘాడ ఈ వలుకుబడి లీల, విభము - ఏటి వర్యాయ 

ఉన్నది. వదా లన్నీ ఈ ఆ అలా ఆవ 

ము తాటిపండు తిను యోాగిసారు, 

చిర కాలము జీసించు, “పాస ము తెసు'సరు ల్యోహాణించిన 

ఒక తాటిణెరకరున వండిన లీల, దమలోన దొర యుళ బృముల6 

లు | గూర్పి...ి? కళా. 1.185. 
వి తనమును నాటగా వురొక': 
క జ ముత్యాలను కకూరవ్చున పుడు 

ro DoE టివరిమాణాదులను వరిల్లీ వాక వడె ఇధారాడదు లను అట్లీ 
వండగా డాని వి త్తుతొ | ప 

| లిం చి తాచు ఆకు వ 

పుట్టిన చెట్టువంటిని తినుటు. She wu ns 
) లేకుండ సమాన మున 

అనగా మూడుతరాల తాటి ర 
వాటి నే కరార్ప్చుటు అలవాటు, 

చెట్లను చరాచిన డనుటు. న్ నట cht 
“ట్ల ర్త తోం గూడ ముతాథఉిపండు ree వ ప్పైనవలు Ce 

దినియె.)? పాండు. 4.267. ముత్యాలపందిరి 

ముత్తాత పాతక థలలో కూడా విరివిగా 

తాతకు తండి, విననచ్చేనలుకుబడి, 
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వచ్చులవందిరి కూడా; ముదిజంత 
ఇలాంటిచే. మునలిగ య్య్యూాళి. 

పండితా. పథ. పురా, పుట. 290. . బలికి యప్పటి దాని భయ చేవ 

Pa | కింత.?? కళా. 8.12౪7, 
పచ్చలక లయంపి వంటిది, వ. ట్ట టి ల 

జానవదకథల ద్వా రా వచ్చిన , ముదిత్క్కు 
ee | మునతి, 

; “ఈవ్ ముదితొకో్కో_. వచియించుమాటల 
ముత్యాలమ్మ పయిజొ టి పాండవ, రాజ, 10, 

ఒళకానొక [(గామచేవత. ముది ముది దప్పు 

షే బట... 
( ప వృద్దావ్యంవల్ల కురు ముర 

ముదల పెటు ప షష డు కలుగు, 
ల 

| 

ఆజ్ఞాపించు. వృద్దావ్యంలో మన_స్పిమితం 

ప న. తవ్వ ననుటవై వచ్చిన 
వళ క్ర నంతమా(తపు టూడిగం బు అ. 

నాకు, ముదల వెట్టుం డటంచుం గేల 

గిచి మిగుల్క వినయ మొప్ప౭గ నాయింతి 

-వేండుకొనిదయమె 9 కళా, 1.105. 

“ముదల పట్టక విసమును వ్యయింపంగ 

రాదు. రుక్మాం. 4.88. 

ముదిగారము 

గారాబుము. 

శకఉక్రురిక కాలూ ముదిగారం-గాః 
Go 

గాడు. అందుచేతే ఎవరమాటా వినక 

ముండిాగా తయా రయ్యాడు?? 

ముదిగొరగలు 

జంగ ములు, 

శివభ కులలో గాలు య్య 

అని కొంద అతున్నారు., ఈక 

రుని కూడా ముది గొర్న 

అంటారు - నిరసించునవ్వుడు, 
బస, 6.165. 

ChE 

"పరి 

“ముది మదిం దప్పి తోటు మునిముఖ్య ! 
భవ తేనయకా గృవాంబునం, బదిలము 

వేని వచ్చి...” ఆము, 7.49. 

ముదిలంజ వలపు 

నిప్ప) యోజన మునులు, 

శివముకుంద, తీరి. 

ముదివాడు 

వృదుడు, 
అధి 

ఆం, ఫా, 2.119. 

ముద్ప్సీ ముష్పు కాలము 

క వః 

ముదెసి ముపూ కాలం 

నుతశోక సాగరం చెబ్బంగి 

నందం గలదానవు.”” నివ. 1.108. 

ముదిసి ముప్పున 

మునలిమువ్వూన, 
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య్ 
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కకముదిసి ముప్పునళ6 'బెండైకె మొగ ము 

చేలు, దగవు గా దని రాం డయ 

చెష. 4.129. 

“మాట చెడి ముదిసీ ముషనలి” 

రాధా. 8.49. 

చూ, మునలి ముపూన, 

ముదిసి ముప్పున బతు 

దాత వేల్పుల 9 

మునలితనంలో కసా ల, 

వా లగు, 

6ఈఆ యన వూర్యం బాగా బతికినవాడే, 

ఇప్పుడు ముదిసి ముష్వున బడి ఆవ 

తున్నాడు, వా. 

ముద్దక వ్వము 

(మా నిట ళ్శ తగిలించిన. 

ము, 

కవ్వ శ ఈం... 

ముద్ద కూడు 

“హీనవృ త్తిని బిచ్చ మెత్తి గోడలు. 
చాటి, ముద్దకూలళ్ల క బోయి ముత్తులం | 
బది? 

ముద్దకొలిమి 

కాయి యునుముగా కరగిం 

వైడికొలివిం, 

ముద్ద గండము 

విశాఖ[పాంత౦లో ఇది 

చేలు. “41. 

అయ్యా రూపంలో విన ' 

వ సుంది, 

మ చూ, కడిగండము, 

ముద్ద గుడుచు 

మ, భుజించు, 

“హరినీఅనుఖం జేని యి0ధ కార ను 

Mond 

పడు 

అయింది, 

మముద ము టు 
on లు 

చేస ములక తేటులం జేసి ముద్ద 

గుడిచి,” కబిక,5.47?. 

pe ముద్దులాడు, నమాన ముగు, 

| “పల గనాం7 నీకురు లిందనీలములతో, 

"వెంక రితు మ్మెదలతో ముద్ద గుడుచుం” 

రకం, 8.159. 

ముద్దు గులుకు అను ముదిత 

పాఠము నది కాదు, 

ముద యెతు 
(oe) అలల 

తిను, 

“వాడు ముద్ద యుతి మూడువో జు 

వా, 

ముద్దాడు 

ముదు వెటుకొను. 
© ౬ 

“ముద్దాడ వలద యో మూహా నాంగుని 

' చఎరాము, గండచ క్క్కెర మోవి గల 

ఫలంబు” విజ, బి, | Sore 

ముద్దుగా 

అందముగా, 

| “6 ఆఅ చాయి చాలా ము టు -గా 
లయ 

ఊఆంటాడుిి చౌ 

ముద్దు గునియు 

ఆడుతా పాడుతా నీతో నప ముదు 

| గునుసు తాం) 
లు డు 

తాళ్ల, సం, ౪.101. 

ముద్దుగుమ్మ 
ట్ 

భూ, ముద్దుల గుమ్మా, 
రు 

ముద్దు గుదియు 

ముద్దు లోొలుకు, 

““సొరంగభరుండు ముద్డు గుదియుుం 
వో?) నీర, Lad: 
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అ థ్ ముద్దు శరము “ముకు లాడక పాండు ముందల 
ou) 

నుచు 
'ముచ్చట వడు, అదరముతి ల్ 

పండితా. డ్వితీ. పర్వ. పుట, 290, 

వాత్సల్యముతో చూచు. ౨, ముదు లొలుకుబాలుడు, 
““దిబుతబాండ, కొదమ పలుకులు న “ఎవ్వరి వాం డీ ముదులా.డు.?)” 
యపుదు సేయుందులు “గాదె యు 

మం వవాలునానికామానాాగా. 

చాలు అలాల... వానా ఎని. అలో! 

క విప. 1.12. " టెమ్, 8.88. 

“మీరు మణీ మో పిల్లలను ముద్దు ముద్దులు గారు 

చేస్తున్నారు? వా, ముచ్చ తయన. 

ముదు “పటుకొను “ముద్దులు గారునెమ్ముగము వరాహం 

oo) 6 ర'సంజును జిందుగుబ్బలుక ౨” 

చుంబనము చేయు, పాంస, ర.24. 

ముద్దు ముచ్చటలు ముద్దులు గునియు 

జుం, ముచ్చట లాడు, 

“ముద్దులు గునియుచారు ముచ్చట 

కల. 24. | లాడేడివారు.) 

అ: ఆశలు, ముచ్చటలు. 

(పీ ముద్దూ ముచ్చటా తీరకుండానే తాళ్ళ. సం, 8.448, 
ఆవిడ బీధవరా లయిందెలిి వౌ, ముదులు గులుకు 

“ఆ ముసలివాలి కట్టుకుం మే ఏం ముద్దు ద 
ముచ్చటలు తీరు తాము?” వో ముచ్చ టుయిన, 

“తమకు, బలులు నేర్చుంగ ముద్దులు, 

ముద్దుమొగం గుల్కె_డుపల్ము_లను -ములుకొలి పడుం 

అంద మైనముఖం, గృహా 153 పారి. 2.న్రి, 

ఓ 'ఆ అమ్మాయి. ముద్దువెంవాం చూ సే సే నే ముదులు చిలుకు 

ము-చ్చు శస్తు అదె, Pa pn 
ముద్దు భొలుకు, 

ముద్దుల గుమ్మ “చిన్ని బాలుండు ముద్దులు చిలుకు 

అుందగ తె, చుం డె,?? బీజయ, 2.40. 
అలానే 

వకందాగ దత గాంచినట్రి సంభూపణ | ముదులు నటించు 
a ళ్ 

ముద్దులగుమ్మ ౮)” నిరంకు, 2.లిగ్. ముదు ర్పు 

తపా, ముద్దుగున్మ్ను. య 
యి “తరు కాంగుఖీభూతతం (తీస్వనంబుతో, 

ముద్దు లాడు జిలిబిలిపాట ముద్దులు నటింప.” 
1. ముచ్చట లాడు, వవో మను. 2.27. 

ముచ్చటలు చెపహుూకొొను, ముద్దులు మూట గటు 
ర్ 

“ఏవిటో ఆ ముచ్చట కా స్త ముచ్చటగా ఉండు, ముదు 
అజ భి) 

చెప్పండి” అని నేటి వాడుక, వచ్చు. 
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కకముదుల మూట గొట్లుత నపటి నేక 

ము తికానిఎి 
భర్మజ, 86.6. 

ముదు వెటు 
ఏ డు 
చుంబనము చేయు. 

శకళు అంటి ముద్దు వట్టుకం ఎలసిీ నత మి 

మోవి నొక్కి ౧ హంస 5.174, 

ముద పుచ్చు 

నై వేద్వం అర్పించు. 

“సర 'నసం స్తుతి వూర్వకముగ, 

పుచ్చుడు.”” బస, 7.199. 

ముదాయం(తము 

అచ్చుయం[తము, 

ము దారోహణము సేయు 
తా. "వొంంనర్పుకొను. 

ఆవును చేనుకుంటా ముని 

వరాఠు యిచ్చు, 

నం (వ డాయం ఏవిటో 

న్పష్నంగా తేలియదు, 
ఠా 

“పా ర్వ చి ము|దారోహణంబు సేసి 

నగ పతిచేత నమస్కుతు లె వీడిని 
త 

కుమా, "7.189, 

మునికోల 

కొరడా, 

“సత్య నేనుం డు, క్కున నిగిడింపం జేతి 

ర్ 

చా 

ముద 

675 మరపు కరు 

కక బ్రాం డేవ్యుక భో కే మునిగి పొయ్యే 

డమిో లేదు? వా 

మరసుగ్రగు 

ముంగోెంగు, 

మునిచీకటి 

వొద్దు ౫రాకిన వెంట నే 

వ్యాపించు వలు-చనిచీకటి, 

' మునిచెజగు 

ముంగాెంగసు, 

ళళ వ్రేద్రి ర వ్వేళ 6 

లందు. 

దమముని చలం గు 

శుక, 8.117, 

మునిపంట నొతు 
Po) 

దంతత్షుత చెంనర్వు, 

“పలవపాణి యొతె మునిపంట 
ని జేశ్వరు మోవి నయ్యెడన్ ఎ” 

కళా, 7.169. 

మునిపల్లు 

మయముందుభాగ మునం దుండు 

వలు, 
Cn 

“తద్దకాధథిపుల్, బలువిడి6 బటి భూషహు 

మునిపండులు డుల 6౫ (వేసి రీసునన్ .”౫ 
య 

క. నుం, 2.2124 

నముసమనునుడు 

మనుమని కొడుకు, 

మునిమునుమరాలు 

మనుమని కూతురు, 

మఘుసిమాపు 

(వదోవకాలము, నంజు, 

మున ను నామన 

ముని కోలయయు6 బగ్గ ములున్ మహా 

తలం3బున...’” భార, కర్ణ, 1.169. 

మునిగి పోవు 
నష్ష మగు. 

“వాడు రాక పోతే యేం మునిగి 

పోయింది బే.” అవ్వుడే ములుచుచున్న 



ముసి..మును 676 మును... మును 

మూస ము, నూనూగు “మును మాడ్ యాజినమునుల మోదు 

మోసము చును 4?” బన, 6.168. 
“J . 

ర మునిమునిచీకటి ప. wl 
ముంజీక టి, De 

“మునిముని చీకటి న్నడువ ముంగిట | ఒకొొక్క_వఏధి విడువ కుండా. 

వాకిట "నెన నొంటి పాటున ప ._..చేనికోతలో మునుము 
రాడు...” దశా, 8.228. వట్టుటకూ దీనికీ ఉన్న సం 

| 
మునిముచ్చు బంధం న్పష్ట్ర మే, 

దొంగ. ““వీండుగా మునుమౌారం బెలువంగ6 

“మునిముచ్చులార ! మో చ్చే సి నచని బని చి.) 

యటు గట్టి పెట్టి”) పభథభా,. 5.80. పండితా. పథ. వాద, పుట. 508. 
ముని ముచ్చు యూ, మునుము. 

యా. మునిముచ్చు. | మును మిడి 

మునుకొను వరున జెట్టి. 
1. మునుగు, ఒకొక్క వరుసను “మొదట 

2, నన్నద్గ మగు, పూను. | పెట్టి, 

చొక్క పాండు 2,9 | వరుల 
(ము ను=ము ౦ దు)+కొ ను వ గ జారి. పుథ. పం కై, 2. 

| “మునుమిడి ఫుష్క్య_రముల "పెటికి 9 | 

(గ్రహాంచు-ముందుకు వడు | బజ్వా, కుమా. 1.94. 
అనుట, మ “చూ, మునుము పట్లు. 

“మునుకాన్. ధం (పతా మమల. స్ట కోయునవ్వడు ఒకొ 
వేసి ఏ? నిరంకు, 8.41, ' స 

క్కు_రు వరునగా నిలుచుం 
మునుకోల 

టారు. ఒకొక్క_తి ముం 

దున్న భాగం ఒక మునుము, 
మును మాడి అలా అందటూ వరునగా 

వరున బెట్టి. కొసనుకుంటూ పోశారు, 
చేలు కోనుకొ న వ్వుడు తద్యారా వచ్చినవలుకుబడి, 
ఒకొక్క_ర ఒకొక్క. వరున “మునుం వటండి” అని 
కోన్తూ పోతారు. దానిని వాడుక, వరు కోత లో 
“మునుంి” అంటారు ఒకొకఠరు బఒకొకవనరుసన నిలిచి 

మునికోల, కొరడా, 

అనాం లూ. రాకు లాట ల వమా మ 



మును._మును 677 మున్క--_---మున్న్నొ 

కోయునటు - మునుంవటు' మున్క్హలు వెటు 
cn రై! డా 

దూ 

“ఆసుర ముగ నాళశింకళకల న  శాసులు 

మునుమిడి... వేసిరి” 

కుమా, 11.146. 

చూ మునుమౌార, | 

మునుము 
ల ఆస్తి, ధనభాన్యాదులు. 

“తనయింటుం గలుగు, భన ధాన్యములు 

జీవితము మొద లె నృుమును మంతయును 

జెచ్చి ముందట6 “బెటు.?? 
అ 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. 491. 
“వాడు మునుం పటి కోసు న్నాడు,” 

అ అర్ 

CR 

మును ముందుకు 

శాగా ముందుకు, ఛవిమ్య 

"త్కాాలాసికి, 

“మునుముందుకు ఏమెనా పనికి వసుం 
|= es అన్ 

ఉహూ చదూసావుటిి 

మును ముట్టనె చెప్పు 

మును ముందుగనే చెప్పూ, 

యె, 

66 మయునినాఖథ! నీను మును ముట]నె 

ఇప్పినం జూలు మతి కడంగడు 

మును వెనుక తెలియక 

చానోససలు తెలియక. 

| చ్చులన 

మునుగు, 

“శమంతపంచక్కమ్ము నం వి తత ర్స 

మున్ము_లు ఇట్రుభతద్నుళా 

యుగంబున కిచ వందనంబు.?”” 

వును, 6.112. 

ము న్నమర్చు 

ముందు వెటు--అుగససడు వటు, 
వం డు 

ఆఅందణిముండూ ఆయన 

”గహార్చి దూపి,ంచు. 

““మువనిడి చొందడదయగారి ము న్నమర్శి 

తవొ,?? 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 214, 

మున్నాడి 

ముందుగా, 

(అరవము,) 

తక మున్నాాడి యా భోజనం్క,దన 

కర్పించీినజూడయుం జెలియ చెంతం 

బోొం చి? పారి, 1.108. 

 “వూని నీ వంతయుం (బోడయాం 

బోలె నాకేశుతోడ మున్నాడి పల్కి 
తివిఎ)” 

ద్వి* వారిళ్చ. వూ. 811. బం; 

మున్నారగు 

ఒరుగుదెండు, 
నా ప్ ద టు దుల 

ఒక వసి చేయడంవల్ల కలిగే. 

లాభ నష్టాలను, బాగోగులను. 

తెలీయక అని భావం. 

“'“మునువెనుక తెలియ క ్తతటి వన 

మండలి దిరుగునతని వరవిరభటుల్ ౨) 

శుక. 1.270. 
ట్రా 

ఇది మామూలు దిండువలె 
"కాక గుం డముగా వాడవుగా 

తయారు చేసి రత్నకంబళియమె 

నోడవారగా వేసి ఉంటారు. 

వాటికి ఆనుకొని కూర్నూ 

నుట, వానిని అటూ యిటూ 



మును సాాముప్పి 678 మువ్వూ.__.__ము ప్పే 

(తిప్పి చేత నానించుకొనుట 

అఆఅలమాతటు. 

““మున్నొరగు మున్ దాం చేసి యులా 

కి దుం?” పాండు, 8.160. 

మున్ముట 
రు 

సూ_రిగా, 
“*ము్కున్ముట్ల నతండు విక మము నూ 

లా డా నాజికిం జేరకుండ ఎ.) 

భాస్కు.. కిష్కి ౦. 96. 

ముప్ప తిప్పలు పెట్టి మూడు 

చఅువుల స్ళ్లు తాగించు 

నానాకష్ట్రముల పాలు చేయు, 

ముప్పది తిప్పలు పెటి మూడు 
Ee 

చెరువులలో ముంచు 

“ఇటు ముప్పది తిప్పలు “పెట్టి మతియు 

వమూా౭తు చెటు వులలో మమ్ము ముంచ 

కండ ఎ) నందక, పు. 4కి. 

చూ, ముహు తిప్పలు సెట్టి మూడు 

ముప్పిరి గాను 

అధిక మగు, 

మూడును కలిసి బలవడు, 

దారము బలముగా లే 

నవమూడు మూడు పోరవలను 

చశేనగా అది భాగా గట్టి 

వడుతుంది. తద్వారా వచ్చిన 

వలుకుబజడి, 

“ముదము గోపము6 "జంపు మువ్పీరి 
గానం? 

పండితా, (పథ పురా, ప్రుటు, 284, 

| “| కోధవహ్నో యు మనమున మూప్పిరి 

గానం? భార. (ద్రోణ. 8.24, 

వక యె భ కి తాత్పర్య ంబులు మనం, 

బున ముప్పిరి గానం? 
వార, 2,186. 

ముపష్పున కందు 

క... 

చూ ముప్పు న కాస, 

మువ్వున కగు 

కవ కాలంతో వనికి వచ్చు. 
ర 

దగసెసె ముప్పు న 

వనుచు వాదికాలమున సె 

రామాభ్యు. 7.119, 

శూ ముప్పు న కందు, 

ముప్పు మూడు 

కీడు కలుగు, 

“ పుణ్యము సేత యనం జెడి పోయిన 

ముప్పులు మూడ కొండుెనే ఇ 

"జీవి. 5.285, 

“తహ జూదం 

కయ్యొద, 

నమ్మి.” 

ముప్పురి గొల్పు 

మూడు పురలతో 

చేను, 

“6. . .దిచ్యాంబరములు, శని 

గొల్చి పేరిన నేతిలో నించి?” 

బన, 7.190. 

("తొడు 
రు 

ముష్టూరి 

ము ప్పెట్లు చెరు 
పి చు 

మూరూడుచుట్లు తెరు, 

కవరూపహాంభకారంబులో, మునిం గకా 

దజల మెల్లం దలడపడకొ ముప్పెటు 
జ యల లం ఉం 

వెట్ట్రక వడికి) 

రా, వారి, 4.298, 

ము ప్పేట లాడు 

నంతోవమువేత ఉబ్బొంగు, 
“అభీష్ట్య్ట్రపాప్తిరూప్మప్రీతిస ము చ్చ యి ం 



ముప్పో---మువో్ళోో ముయ్యం---ము యి 

బంనకు ము జే జురు లాడు-చు నొ క్కు 

నుముహూ రదినంబువలి” 

మృ. విం 8.19. 

ముప్యోకల టోవు 
మూ డు వమా ర్త ముల తోను 

మెరుగు, 

““ప్రూాని మువ్చోక ల6 వ నేరు, 33 

ముబ్బాములం బడు 

మువూజివల బడు, 

యును బృందారక...ముఖుల్ ముబ్బా 

ములం బడచవ్యాా, రని నాచే నని 

యుండు దోరి! కటిలవారంపార...” 
భా స్కృ. మా 822, 

ముమ్మడించు 
మూడు పారలతో కళార్చుు. 

“ముమ్మడించినట్టి పెద్ద మొగపుల 
ములనూల్నుు యు మున బ్జుందుమో6ద 

నింత భార మేటికి.?? 

తాళ్ల, సం. 12.287. 

ముమ్మడి నలువుడి. వాపి 

మూడింతలు నాలుగింత 

"అక్కు. వ, 

“విమర్శవంతులు ఉజలియకా, రతి సాబగు 

కం కును (బభా,వతి పస ముమ్మడి నలు 

మడి వాసీ మరాళలీ !?* ప్రభా. 8.118. 

ముమ్మాణు 

మూడుసనారులు. 

“కరముల మముమ్మ అం -గా దునిమింప,’”?” 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట, 21, 

ము మ్మోటు 

అతి వరాటువాడు, 

“డును తుంటరి జోగి (గక్కి_న 

ముడుసు, ముడి దిన్ననక్క ముమ్మోటు 

కిసాబ్లి?? 

గ హారి, ద్వితీ. పం కి, 649.50 

ముయ్యంచు చంచలము 

(తి ఫు ర్ల ముల యె అచేతు, 

మూమాెవెతు కా దనుట. 

“నా నేరమిే అ స్త్ర యేమని వగతు, 

ముయ్య ౦ చు చంచలాన మోసపోతెని 

గాక?) తాళ, నం, లీ.89. 

ముయ్యక మూయు 

మూయ తేక మూయ తేక 

వమవాయు, 

బలవంతముగా అనుటు. 

“మయ్యక మూసిన రెప్ప మూయంచుం 
డారచుం గాని, నెయ్య మున జూడ 

చర ేమి సేతమేంి? 

తాళ్ల, నుం, 12.45. 

ముయ్యాా డగు 

యువక డగు, యావనవంతు 

డగు, 

““నగీమునలం “బెరు౭ంగుచు ముయ్యా, a 

మెలంగుచు గర్భ వెన్లవా__గేసరు భా? 
6. బత 

పాండు, 4.261. 

ముయ్యల గుట 
రు 

చీనాజబారము చేరుస్థలము. 

మూడుదారంలు కలియు 

వోటు అని 

నూ. ని, 

6కర్తూదుపతిచారికి జడా వెలిగి యూజటలు 

యా నని “పీరుటామనిజా, ముడివడు 



680 ముటజు.___ముల 
యు 

కంతుసేనలకు స ట్రయినట్టి _ముజ్ఞట 

యిందు hE నడంణెనె.. 

మను, లిొ.లె4. 

ముయేడు 
ఇరద ఒకటి, (8x7=21) 

..కాలళిదానసీయు శిన్రుచేతం, 

యా ముయ్యేుడుగన్ను లలోన.?” 

పండితా, ద్వితీ. మహి. స్రట. 109. 

ముర ముర మను 

గొన్న 

బునకొట్టు. 

పక్యునినాథుం దదలించి ముర ముర ' 

మనుచు? 

గా. వారి. (పథ. పం. 1455, 

మురికొను 
ఇండించు. 

6౫ రుడుని. దలంపుము పగతుని, 
కొని కీ రియును విజయముం గొను 

మనుడు౯ ౨” ఊఉ, రా, 6.10. 

మురిసి వడు 

పిచ్చీ పోవు, 

“ము త్రెయంబుల కురులు మురిని 

పడల౫ వార, 8.92, 

ముఆఅకటించు 

మూర ము చేయు, 

““మునుమడి (మ్రోయుచు ముక ్టటిం-చు 

చును ఎ) 

పండితా. (పథ. పురా, వుట, 299, 

ములు(తోవ 

చెడువానన కొటుదాది. 
63 

కరు వాలి (వస్సీ వలచు, వరుగు దలు 

చగుముజు[తోవ నరిగి యెదుట,”? 

అము, 6.17. 

ఏ6 జయజయథ్వనులు 

లాడు 

పనంతా లాడు, 

రూపాంతరం 

లాడు, 

ముణాటు 
అవి 

హలం బొంకి 

కుమా. 10.104. 

చెలగి భోరన 

ముజఆజట లాడిరి,?”? 
ఆం 

“సర జను అది ముల 

ముజ్ఞట లాడి 3శైడక్. 3 

మురి , 

(=) 

జ వమా 1’? 

ద. యై. శం మతా. అ. మ అజాయ క 

అ నాల క చాపాను లల జానా. 

| ముక లు లాడి? 
ఆవ 

కుమా, 9.5%, 

దెరము 

కోమా, 9.60, 

ముజుపాలు వదిలించు 
ళు 

వార అతచు, 

“6వ్రాడి ముణఖుపాలు వదిలిసాను. ఏ మను 

కాన్నా వో? వ 

ముజ్జుబాల మంకు 

చిన్నతనపు వెమండిత నము. 

““ముఅుబాలమంెకే కాని ముందు గాన 

తాళ్ల. నం, లి.రి7. 

ములకకాయ కెతుగలు గొనగ 
వ య 

నేల ? 

““వరచందనపంకంబునల, 

క్ 

అల్పుసివై అంత (వయత్న 

ముందుకు 1 

చిన్న దాసి కంత వెదవని 
ద 

ఎందుకు ? అన్న టువ రానా 
Cn 

గించేవలుకుబడి. 

చేల ములక్కాయ కోయు 
టకు ఎ లెనరాతిమై ఎక్కడ 

మెందుకు ? అని వాచ్యా 

రము, 
బి 

కుమా. 2.60. 

చా, పిచ్చుక పె బహ్మోస్తం, 



ములా._.-ముల్లు 

ములాసాసపాగ 

రిక రక మైన తలపాగా. 

కిన మయులాసొాపాగల బచబెనంలఏచ హాగమ 

తలి, శ పొ హిం జు ట్ నశివుం 

డనం౫గ.ి? భళుద, 8.164. 

ములుకోల 
మునికోల, 

వశువులు మొదలగు వానిని 

తోలుట కువయోగించుసాధ 

సము, 

రూ మునికోల, 

ములుగంవ 

ముండ కంవ, 
C౧ 

ములుగ తి 
MUM @) 

ముల్లు తీకికొొనుట కువయో 

గం చెడిచిన్న కత్తి, 

ము అడచు 
C౧ 

ముండ కంవహ పిన పుర్ప్పు, 
C౧ (= snare 

థాన్యాదులను రాశి పోసి 

దొంగ లెత్తుకొని పోకుండ 

నుండుట కై మయమైన ముండ్ల 

కంవ  కవ్రూతారు.__డానిసి 

తీ స్తే ధాన్య రాశి కదిలి 

దొంగతనం బయకు పడు 

తుంది అన్న బ్రేశంతొ. 

““ముూానీ ముల్లడంచి గుమ్ముులకొల్పు పె 

'మెతు, లూడ్వ౧ండు పైన నుండు 

గాని.) పాండు. 4.149. 

ముల్లు గుట్ట దెజపి యెళైడ లేక 
గం ర ౧ 
బా _త్తిగా సరటు తేక, 

681 

“నూది  మోపుటకు 

"లేకి అనుటవంటిదిె. 

“ముల్లు గుట్ర 6 డలపి యి 'లెడ "లేక, 

యులచోం చాన యె యూ టున్న 
cn చా రాం 

వాండులి బస, 6.160. 

ములు దీసి కొఖు మొ తినటు 
౧౧ చ! అణి 00 

న. పపము నూ 

EE లా 

న 

66హౌెలంల మొఠలింగి యిచ్చటిక్6 జేట 

యెొలల6 దలంచి చూడగా ములు వెద 

లిం-చి కొల్లు థి” ముతిన నందము 

దోంచ నియ్య డక? (త. జూ) 

చూ. ముల్లు పుచ్చి కొ జబ్రిడ చినచందము, 

ములు దీసి కొలు మొతు 
ణం జు ఎవి 

తాళ్ల. సం, 11.3 భొ, 74 

ఒక దా ముల్లు పుచ్చి చె క్రడచు 

తక్కువ బాధను తొలగించు 

టకై వోయి మరింత 

యక్కు_వబాధను కల్పించు 
Ca జ్ కొన్నట్లు అన్న వట్టున వ 

యోాగిసారు, 

ములు చిన్నది కొొటఅు వెదదిె, 
టై లయ ళు 

66వాందుగ(6 జెప్పితి ములు పుచ్చి కొ, 

ఆఅతంచినదంద మయ్యె గమలానన 
6౨ 

యి విరహానలంబునకొ లి) 

ఉం. హారి. 5.1౧3. 

ములు ప్ల క్ వలన ముల్లు పుచ్చి పద రడచినళ 
య 

ఒక కీడును తొెలగించు కొన 

బోయి  మఆజ్ంత చెద్దబాథ 

కలిగిం చుకోొన్న పడు అను 

మాటు, 



“ములు పుచ్చి ణా 

ట్లయ్య. 23 బసు, 

సాధించు. 

కకఆనవుడు నింతి యాయెడల (టయా'స 

చడం బని యమి యంచు వే గన ములు 

ముంటు6€ బుచ్చుటయ కార్య ము గాం 

దలపోసి ..4 విక, 

ము ల్లు వుచ్చి క్ జడచిన 

చందము 

తక్కు. వె నఆవదను తప్పించు 

కొనుటకె. మణతింత గొప్ప 

ఆపదను నొ_త్తిన -వసికొాను 

నట్లు, 

శ ఈర రపు గప నె తాపవహ్నా మన మె జారి 

చత్కుణ ! ముల్లు వుచ్చి కొ జ్రిడంచిన 

చంద మయ్యె బద మాయులదో6్డ6ట6 

జదింప కింటికకాలి వును, తి,తికం 

న ఇ అసు 

యిల్లు కంరొ ంల్తు 

““మునుల తాలిమి కవ్వండు ములు 

సూపుల 
భా౫ సృ, 10. (ఉత) ll. 

ముళ్ల కంపలో చిక్కు_కొను 
ap) 

కొత్త, 118. 

ముళ పేరు 
me) 

(సులు ముడయందు ధరించే 

రకమైన నగ, 
బయొ్యుదలో నం 

2౬ క 

శళశ్చను వుం బిక్కు 

రడ్చిన 

188. 

చూ, ముల్లు పుచ్చి కొ జడ చినట్లు. 

ముల్లు ముంట బుచ్చు 

Me చెడుగుతో నే 

| న కమావహానము౫ లి 
యమ 

ముళ్ల -_మువ్య 

ఉలంచు6 జూ ల6, దుళ్గుచన్ను ల 

నొప్పు ముళ్ల పీరు?” కళా, 4.108. 

ముళ్లమాటలు 

తంపులు, చిక్కు_మాటలు, 

ఒకడి కొొకరికి తగాదాలు 

ఇటుమాటులు, 
వ, 

“క“ధ్రలఅంచాణబంయగు ముళ మవాటలల6, గల 
య 

హా మె కల్వ్యాళా మని జ ంబులవెంటన్, 

మెల గాడుమానికి...ి? పారి. 1.5న,. 

ముళ్ల మారి 

తగవులు మెట్టువాడు, 

“బళ్ళ కమ్ములు డచెచ్చుముళ్ల మారి,?? 
శరం. మా. 5.లిథీ, 

ముళ్లు పెట్టు 

'చిక్కు_లలో తగుల. న 

జేయు, 

“ముఖుచం(భురుచుల చే ముళ్లు "పెట్టు శు 

కాక్క 'సంతరిం చిన దొక్కు_ వింత 

నవ్వు” నిరం. ౫.తతిం 

ముళ్లు వేయు 
ఒకచానితో నొకటి అను 

బంధము చేయు, 

“శేషవాసుకిముఖ్యమ వో నాగ ౦ంబుల 

ముళ్లు దేని చుట్రినం “గాని,” 

వరాహా, 

మువ్యంకమురువు 

(తిభంగిమలోని అందము, 
నాట్యకులోని ఒక నిలబడు 

12.48. 

తీరు, 
కము వ్వ ంకమురువు తో 

యుకొ్కొాక వేళ, 

మురళి 

(మోయి౦ంచు భువ 

పాొండు 4.1894, 



మువ్వ---మువ్వ 688 మువ్వ---మున 

మువ్వంక మేనితో మువ్వన్నె విల్లు వు 

(తిభంగిముగా, ముడుచుకొసి ఇం[దిధనుస్సు. 

అనుట, పాండు. 4.285. 

కపవళిం చే విడ వచ్చి పాయ సీయల 

పెల్ల, మువ్వంక మేనితోడ ముచ్చట 
దీ? తాళ్ళ, సం, పు, 62, 

మువ్వంటుదినము 

అంటుదిన మనగా ఆశౌె 

వము, 

జా తాన చవము, మృ తాళ? 

ఊచము కూడా కావచ్చును. 

“మువగంటుదిన మయ ! ముడులపటి, 
og య వం 

చెవ్వం౭డి కొనిపోర్య నింటిలో 

నుంది” 

మువ్వంటులనాడు 

చిన్నతనంలో, 

క“చంట సిషంబు మెతుకొని చంపుదు 

నర్భక నంచు వచ్చి మవ్వంటుల 
నాడు వూతన యచారణ చె త్రిక్రా 

నంగ జన్ను 6 బాల్, గొంటయుం 

(చాణముల్ దిగిచి కోటను నొకటి 

గంటు నికాచరికా 

ద్విప, కల్యా, £8. 

“గాంగ సీతం డా, 

వసుధ 6 గూాల్బుట వింటిమి "గాబా 

యేర్పడకజ-.)) (త. జూ 

మువ్వకోడె 

కాడీకీ, గంతకూ కొ త్తగా 

అలవాటు చేయబడేయిద్దు. 

(కర 
మువ్వదోనె 

అడుగున బఒకకు వలక గల 

వోసన, 

మువ్వెట్టె గొను 

జెట్టి బాకిరీ చేయించుకొను, 

దాసులను గా చేసుకొను, 

“కె వ్వడ6గించు-చు6 గుటిలదర్శనుల, 

ము వ్వ టి గొనుచుం జె మును మవఃోద 

తిని ల 
కుండితా, ద్వితి, ముహా, పు. 119. 

ముస ముస మను 

మునరుకొొను, 

““ముిసముస మని చుట్టు కొ 'సవెం[డు 

కలు పకి? కవిక, 4.166, 

ముసలము పుట్టు 

అపాయము కలుగు, 

రాద వముసలం పుట్రెన 

కథయమై 'యేర్పడినవలుకుబడి, 

“వాళ్ల కోటుంబంలో మేదో ముసలం 

పుజ్ల్ండి. ఇంక ఎవరికి వారు అయి పో 

వలనసించే,)? బ్ 

ముసలినక్కా 

వృద్లజంబుక ము, 
యు 

కరయు కోలు వన్నె మునలి 

వాళ్ల విషయంలో ఈవ రారా 

గిం చేవలుకుబుడి, 

మునలి ముష్పున 

ముదిసి మువ్వృున, వ స 

న్యంలో, 

(శర). “ముసలి ముప్పున తొలుసమ ర్హ,? జా, 
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ముసలివగు ' మును గిడు 
Oy | 

మిక్కి-లి ముసలిది. . ముసుగు పెట్టుకొను, 
నిరననద్యోతక మునవలుకు , “ఆ సకాజి తనయ ముసుల డి 

| ఆనీ 

బడి, | యుండి? పారి. 1.107. 

అ; డాత్మలోే ననయంబు వేగ ముసుగు దన్ను 

రింపుచు నోస్ ఎల్లి 1 యము నలి 

వగు... కళా. 18.27... 1 మా వ స, 
ep) 

ముసాకట "వెధవ “కడ లేని విడ్యం బు గ ప్పుచందుర 

స్తే కావి, మోావిపలాతుల మునుంగు 

' దన్ని? పాండు, 8,10. 

రిక రలు. ల 
e మదిపి మునుగసు తన్ని వడు 

మునానమ్మ కొన్న వుడు కవ్చుకోవడం 
ఖై బే 
ఏమి తెలియన ట్టుండునది. ! అజీ అంటాము కదా! మును 

క“ మూాసబెోక ముసా నమ్మ ముద రాలు, ల 

జాత సరిసపు లేక పాతాళమునకం టకు _వత్య్యావు షయంగా 
జానుం గొడుకలు నొకకొంత తడసె యిక్క-వ వచ్చింది. ఇలా 
వనని౭ గుతిలపటుప 3 

సచెలవారు, 

ముసిడిపండు వన్నె 

వఠఈూముఖవివకుం భము 
వంటిది, 

పయికి 

నృపుబంట్లు 

కారీ, 5.2569, 

వన్నెగా ఉన్నా 

ముసిడివండు విప పాయము, 

నమళ్శి, 52, 

ముసి ముట్టు 
శాధవడు, 

“ఇట్లు బహుభంగులం దన కావించు 

కల్మహంబుల ముసీముట్టుక మెలి యయం"నాొా 

ఆగ పెటు దంచదం బు కుని) నసీం, ధ.4ీ, 

ముసిముసి నవ్వులు 
చిజునవ్వులు. 

వార, 5,568, | “చరణాబ్బనఖ కాంతి చం (కల్ 

ఖై న న యా దది 

| 

వచ్చిన బే మేలి మునుగు, 

9౨, ముసుగు 'వెట్టుకొను., 

“శు భ భాగ ముల్. విషియ  ముసుంగు 

దన్ని, 'సంగుపెర మేను లన నొప్పి? 

కళా, 7.1438. 

“వాగు ముసుగు తన్ని పడు 

కున్నాడు, నా, 

ముసుగు వడు 

కహూ వడు, 

“దాసం బెక ము లు మను 

మును ణగువడం బఆఅవీ యతండు ముర 

భంజన 15> ణి రుస కరః 2.294. 

ముసుగు వాయి 

వ్యాపించు. 

నత్త 
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భూప, ముకటా(గ్రమణు లపపె 
జతలో కబిఈా. 1.101. 

మునుగు వెట్టుకొని వరుండు 

ఆనం తృ ప్పి నూచక మైన 

చేష్ట, 

“ముసుగు వెటుచు నొక్కా ముదియ 
౬ (ఈ. 

పవళించు,?? కా. మూ, 2.]ది. 

మునుగు వేయు 

కవ్వూ, 

కళకళాంయవముం జీ ముత్యాల యుర గుపాం 

ముసుంగు వేయి సారంగ, న్న 73: 

ముసురు కురియు 

జడవట్టి చాన కురియు, 

“చూచి యచ్చోటి మహిమకు జోద్య 

పడుచు, ముమ్మర ంబుగ6 బూంబేనె 

ముసురు గపరియి నిరం. 4.6. 

ముసుతుకొను 

కవియు, 

“మునురుకొొనుజరభరంబున్క, ననురుసు 
5 యున్న మమ్ము నడకిం చితి...) 

మను చ. 4.834. 

ముసురు గవియు 

“ఆక్క్ళు_డిబలము ముసుస్కూ గవిని 

యపుడుల ౫ య్య యు నకుల గాలు 

(దవ్వు. భార. ఉద్యో. 2.226. 
చూ. ముసురుకొను, 

ముసురుతేనె 

ఒక రక మెన తేసి, 
(© en 

ముసురు పట్టు 

జడవట్టు. 

“మున్న మునురు పటిన పటడుొం 
రు ఉం 

ఇం శా "తెరపు శా లేదు, > ఎవ. 

అపాన మానాన పతన నమమ 

మనంగ _ముసురుమూతి 

కోవంతో 

ముఖము, 

ముష్షి[గాహ్యూములు 
డం 

అందు వాటులోనివి, 

ల “మనోఫీ ప్రార్గ భలము అన్నియు, ముష్టి 

లగ-చు ముంద అ 

రాజనగే, ౫46కి, 

ఢుమథభథువు లాడు 

గె వ్యా ౧0 

నిల్చున్ , 99 

ముషియుదము 
లు ఠా 

గుద్దులాట. 

కుచ్చు మెత్త. 

“మణిమాల,తో। గవాడి ముష్టి 

కొనల లేదొ 

ముష్టి వెట్టు 

బెచ్చము వేయు (గింజలు). 

కకషంత్రు నెవబ్యా రయిన భిక్న మిడిన 
ముష్టి, వెట్టినం గరాళి తేజియొప్పిదము 
దో భజ? శుక, 6,546. 

ముష్నీ ముష్షీ 
చు 

డికిల్లి తో పొడుచుకొంటూ, 
కాశీ, 5,144. 

ముహూ రము పెటు 
అజాత వ్ 

ఏదైనా శుభ కా ర్యానికి 

యెత్తు 

శవ. ల 6౮, 

ప {fe | 

శుభ్యగపహానంగ తిని వ్చా 

రించి నవు్యయము 'సెర్స్పాటు 

వేయు. 

పల, పు. తి, 

“చెత మాసంలో మామహిల కు 

ముహు ర్తం సెట్లు కోవా అని ఆను 

కౌంటు స్య్నాము.?) PE) 



వమవూక.వమనూాక 

రాయల మీమలో కొన్ని వరా 

అలలో ముం డ్రిము ందునాటణికి 

“ముహూ ర్హంి అంటారు, 

మూకలు గట్టు 

గుంపులు గట్లు, 

“దుష్ట సత్వేముల్ ఛారణ నేపు కయ 

జడిదంబుగ మూ6ంకలు గి (గాము 

ముల్, మారి మసంగిన ట్రయి సము 

సము జూర ము చేసినప్పుడు 
టో ౯ 

రుకాం. 8,79. 

మూకలు గొను 

గుంపు గూడు, 

యాం వేంగిన మొొదలుగ 6 

తెఅుంగుల (మా౭కులు 

నాని కి శకం. 2 14. 

చెక్కు 

మూకవిప్పు 

తొలగించునదిె, 

వమూూంక (వై నము, గుంపు) 

విదియ జేయునది, 

చదరు చేయునది. 

శాత వదుర్లర్వ సం సంభ నా పధి, 

-వెంనయు-చిం తా ేణి మూంకవిప్పులిి 

మను, 4.103. 

మూక పివూట చెలా చెద 
పటా. 

రగససుట కూడా, 

కకవషొఅని విలంబులుకొ వెడలం 

ని|కంతలుం గాలు రాపడం, దిరుణగని 

(తోవలుకా కుడియ- దీర్చునినొందులు 

నాలు విడ లేకరయనిచేలు€ల జీవము చిటు 
Gs 

కన్నను విప్పని మూకలుం బయిర్క జిరు6 

గని-ీరలుం గలవ చేరిన 

కోటి కచ్యుతా 1 
ఠా, 

చలా 
౧౧ 

జూడ 

యా నుర 

వారి. 1.181. 

మూంకలు , 

686 

ఆంద పద జావ రాన పటా దు టన 2 

CE 

ద. దడదడా పలానా అలన కాడాాా నా జనా.. వంతము చాజననానినాడా పాలా డును అలడాతాచునాలునడా దందా భారా జులు. దాదా. జాజులు. కాలాలు జాతడాలు. బరోసా లాలా. పన టె ముబోాు ాలతాతుంయానాలాలాాని శం డలు ల టా. రాన లం మాతతనాయడా యు 

లా లకే గం అం 

వరాగు, 

““ముగిలు వెంత మటంచు మూక 

"సేయక తం గిలుగంటు న 'జేర్చు 

మేలిముసు౭గు.”? 

రాజనో. 2.14, 

మూగచెవిటి ముచ్చట 

ఎవరికీ బోధవడనిది 
6 యాగ చెవిటి వారి ముచ్చ డగును 4?’ 

ముల రామాయళణాము. 

మూ గతిట 

శదిర ఎల దటముగా 
యం తు 

వ్యాపించినతీట, 

(శ. ర 

మూగ బడు 

గుంపు గూడు, 

“వమా గ యబడి వాం'నములుం దొెలంగి! 

నిరంక, 4.98. 

మూగబాము 

మూగ, 

““ఇం| దాదిదొక్చాలకుల్ , మ్యాన్ ం 

ఇూ టీ భు వత్స దచాబ్రములకుకా 

(మొక్క_ంగ లే కన్నచే.?: 
ఉం వారి. 4.92. 

మూగయలు.. 

అలిగి మాటా వలుకూ 

చేకుండా కూరొ నుట. 

65 "తెలియనివమూా6౫ యల్క_ కడ తేణుట 

లెన్నటి కింక చె వమా 1 
రాజగో,. 2475, 

మూచ్చూడ్డానికి లేదు 

బాత్తిగా చేదు, 
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కకవాడిలో దయ 

నుం దొరకదు? వా, 

మూటకట్టుగా 

మయూట కటినటు, గటిగా, 
న ఆ రగా లు 

““జముదూతేలు br గనఆపింతురు 

మూటక ట్రై గటి బముహీళా 0) 

. సా, 289, 

మూటకట్టులు ae 

కాళ్లు చేతులు బంధించి 

మూూటవ ల కట్టు, 

బలిమి మె వరా అ క Fe 

తెచ్చెద, ముఖ్యుల 6 చో ఆ 

ముందటికిని .) జెమి. ౨2,2౩. 

మూట గట్టుకొని కాము 

“దది శాకశంతము? వివెంట 

వచ్చునా?” ఆనువట ఉవయోూ 
a) 

గించేవలుకుబుడి. 

““షఇందణి కొంపలు తీళావు, ను వ్వేం 

మూత గట్టుకొని వో తావు 99 

మూట గట్టుకొను 

ప్రా బెట్టుకొొను. 

ఈళచపాంసంజు దక్క 6 చా మూటలు గ్ా 

కొనున దేదియు లేదు.” 

ధర్మజు, 89.20. 

కటి 
లు 
ని 

Ch 

మూటములె 
nae 

జం, 

“ముదమునం  బలెపటలక మూటకు 

ముల్లె కటంచు నాథులం డిం, పొదవంగ 

నం... వాంస., 4.582, 

మూటలు చూచి పీటలు వేయు 

ఉన్న డబ్బును చూచి నత్క_ 

దించు, 

>? 

అనేజి మూచూ ధా “వా శంతా మూటలు చూచి పీటలు 
aa) 

నేరకం. యోగ్యతా గీగ్యతా అక్క_ 

డేం పనికి రాదు. 

మూటలు ముడియలు 

మయమరాటూోా ముల్లె, 

రజీ తద్ వ eo 

es) ర్చ అ జాతీ యాల లో 

ఉన్న చే. హాూాదూ వదూ, ఆడీ 
a) లు Co 

ఆన్న ఇత్యాది. 
“మాటలు ముడియలు వీపు లను గట్టు 
కొనుచు.’ 

పండితా, ద్వితి. పర్య. పుట. 861. 

చూ, మూటా ములె, 

మూటాయిటి దూది 

నె. 

అశాశతము. 

వ త్తికాయ వగిలిన వెంటనే 

గాలి కగిరి పోతుంది. అందు 

cl 'యేర్పడినది, 

66థ్రాతంనీరు చెలంది నేంత మూటాయిళకి, 

దూది. యొండపసుపు దొటి యక్క, 
= 

రంబు హేను, ఆము, 6.6%. 

మూటికి దెగించు 

అన్ని టికీ తెగించు, 

చూ మూటికి ముడి వేరయు, 

(జా! 

మూటికి ముడి వేయు 

అన్ని టికి తెగించు, 

క రర్పాం జ్య కన్ను మిన్ను గానకున్న వారు, 

మిమ్ము ననల బని యే మున్నది? 

మూటికి ముడి వేనీనవారికి నీ గోమి 
ళం 

యె గ్లేమి ల్జా9 ధర్మజ, 44,18. 



మూరి. మూడ 

మూటిీకీ ముమ్మాటికీ 

తప్పకుండా ఆనులు, 

శత సారి ఎన్ని కలలే వాడు ఓడి 

పోయేది ఖాయం _ మూటికీ ముమ్మా 

టిక్తీ,9? నా, 

వూట లెక జ. పదరిఠచు 

ముడుచుకొను, 

మూడు అను నంఖ్య ఆకా 

రమువ తె అనుట, 

ళయఘుజబజగంబులు పచరింప వూ టి 

అకు”? పాండు. 4.5, 

చూ. మూాూరనంక వేయు. 

మూడంకె వేయు 
ముడుచుకొని వరుండు, 

“వాడు తొమి దయే సరి కల్లా 

మాడం క చేసాడు) వా, 

మూడమంచు 

దటముగా అలము కొ న్న్న 
లు 

యంచు, 

లోకమును మూథ ముగా 

చేయజాలినది అనుట. 

“అర్జునుండు గవియించిన యంపమూడ, 

మంచు దళముగ6 గప్పిన మౌర్త 

భార. విరా. 5.169. 

మూడవహస్తము 

ఇబాద_స్తము. 

“ఉన్న దున్నట్లు శెప్పుం డీ యోటు 
మాని, నీళ్లు నమలంగ6 బోలదు న్ఫపుని 

సభను, వెదికము చేసితిర యేని బాగు 

తలంచి మూా౭డవవహా 'సంబు 

రండి.” నందక, పు. 104 

కాంకు.?? 

గాదు, 

జా 
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మూడి చొచ్చి వాత వెడలువాడు 

కవటి, మూసన కొడు, 

ముడ్డి లో దూరి 

వఐెసలి నచ్చువాడు, 

కార చొచ్చి వాత వళ్ళ వాం జె 

యొ వ్వాండు నంచు. కళా. 9 రర, 

మూడి చొచ్చి వాత వెళ్లు నట్టి 

నోటిలో 

లి 

కొంతే నిరనన ఖా అ తె 

ఈపాయ శాలి అనున ల్లు 

ఆవ యోాగించేవలుకుబడి, 

బ్రలాంటిడే *పాయిలో ఇడి జే 

పోొంతలతో వెల్లి వచ్చు, స్ట 

“లేడు తగవరి యొందును మూడి 
చొచ్చి, బాత జె ల్ డు బాం 

యొవ్వాండు నంచు6, బానీ తుంబుదచుల 

డా యంచు బండ్లు గొఅుంక్కు కొంచు 

లోలోన నుడికితిం గాంతత డవు, 

కళా, 2,79. 

మూడుకా శృ ముదుక 

అతి వృద్దు, 

“6ఎట్లుగాల Eas మూండు కాళ్ళ 

ముదుకన్ వరియింప లతాంగి 

జెమి., 4.46. 

చూ, మూడు కాళ్ల ముసలి. 

మూడుకా ళ్ల ముసలి 

అతి వృద్లు, 
యు 

“తల్లి మడేక పుత్రక "పెద్ద కన్నులు, 
గాన దిప్పుడు మూండుకాళ్ల ముసలి,” 

నె 1.108 

వృద్దావ్యమున కలు నూను 
యు అది 

కొని నడచుట మై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 



మూడు... సూడు 689 వదు. _.._వమవాడు 

మూడు చెరువుల సీళ్ళు తాగి. 
వాడు 

— తివృలూ పెడతా 

ఏకి ఒక 

కనుక 

ఊది అ 

ర్మ 

చెలువ ఉంటుంది, 

“వాడు ముప్పు తిప్పల బెట్టి మూడు 

మూ కొొనర బల్కు. 

ఈకారూూరు  తివ్వూతాొ ' 

మూడు మాటలతో 

చఅటంనుల నీళ్లు తాగి సాడు? వా, 

మూడు కా వు లూ ఆతు: 

కాయలూ గా 

ఆతి మ వ ట్ అనుటు , 

“వాడి వ్యా పారం మాడు వూవులూ 

ఆరుకాయలుగా ఉంది 

మూడు మాటల కాజు తప్పులు 

అడుగడుగునా 

వచ్చు ననుట, 

“తవ్బొవ్వు "“లెజణుగ సి అమా 

యకులము” అనువట్లు ఈ 

(వయోగాలు కాన వ సపి. 

““ఆఅబలలము మూండు మాటల కొటి 

"లా 

తవ్వ్వలు 

తప్పు, లమ్మ నం జెల్ల గా బరిహాన 

కంబు చేసి దీ విటి పనులు మాచేత 

సాన్యా చాలు నగ రాకు వామ్ము 

నిశాచరేంద! 

కూర్మా. ) 

మూడుమాటల ' కాతుత పులు 

తెలిసినవాడు 

మి క్కి లి (వతిభా శా లి 

యనుటు, 

వురాడు మాటల “కే ఆయు 

తేవ్వూలు వట్టుటకు అసా 

2_...44 

భారణ। వటిభ అవనరము 

కడా! 

“మాడు మాట లాబు తప్పు లేము 

6 గఅలఅమె...ి? 

కళా, 5.219, 

ముడి వెట్టు 

నంగ హాంగా ముగించు, 

“కుం గొ క్రైం ఉచ్చి నన్న అము అ 

మూడుహూాటంతో ముడి సెట్టి "తెల్పు 

వాడను. భర్యజ. 84.1. 

మూడు ముక్కలలో 

నంగ హాముగా, 

“ఊరికే సాగ దీయక మూడుముక్కా 
లలో ఖత మేదో చెప్పు, 

మూడుముళ్లు పడు 

పివావా మగు, 

ముంగళసూ తం క-కుటవ్బుడు 

మూడుసార్లు ముడి వేయడం 
= 
టం 

యు 

కరర మూడుముళ్లూ పడా యంెకు ఆతర 

చాత మన ము శన సరిపోతుంది, 

వక కపటం డిం) 
J) 

“చో, 

పడితే. 

DD 

వచ్చినవ నవలుకుబడి, 

ఆంతదూాకా కొ న 
Con + 

చూ, మూడుముళ్లు 

మూడుముళట్లా పడితే 

వనివావా మయి తే. 

కదా పీలకు కాసా వనూూడు ముళుూూా 

పడితే నాచబాభ్యత తీరుతుంది, ధన 

కాస్త స్వేచ్చ గా ఉండొచ్చులి? వా, 

ఛూ మూడుముళ్లు పడు, 



న 690 వమూూాడో__వూూతి 

మూడు మూసి ఆరు అతికినా | “నీ వీపని మూడోకంటికి తెలియ 
ఎ | తుకు a కోంా "నె వేర్చుక "రావాలి, వా 

ని అతుకులు నా 
క "నొ మూడోకన్ను తెజచు 

ఆనుటు, " 

“మూడం మూనీ ఆరు అభికినా దాని 

సంగతి ఊ గంతా తెలిసి పోయింది 

చొ 

మూడు మెచ్చులు మెచ్చు 

చనాగా "వెచ్చుకొను. 

“వెలియలిని నిటు మూండు మెచచ్చులను 

మచ్చి ల 

విప, 4.12. 

మూడులోకములకు ముల్లు 

(తొలోకకంటకుడు, 

మూడులో కములకు ము అన యళథటి, 
Mam] రు 

వాడు మగధభూమి వల్లభు నలు.’ 

ద్విప, జగ, 210 

మూడూ మూడులోకాలు 

విచిత మెనవా రనుట, 

“ఆ కమిటీలో ము గురు సభ్యు 

లున్నారు. కాని మూడూ మూడు 

లోళా లే?) పొ 

మూడే మాటలు 

ఎంతో తే దనుట, 

అతి నంగ హముగా నున్నది, 

“ఆన కుక మి టను గుతుకం, బునం 

గథ కొదవ యన నెంత మూంజే 

మాటల్ , విని పాము.’ 

కుక, 2.207. 

మూడోకంటికి తెలియకుండా 

ఎవరికీ జెలియకుండా,_._అతి 

రవాన్యంగా, 
a 

కోవగించు, 

“వాడు మూడో కన్ను తెరిచా డం 
నువూూ' ననూ గాలికి పోతాంలి బా, 

మూడో చెవిలో పడకుండా 

ఎవరికీ “తెలియకుండా, ఆతి 

రపహానం౦ంగా, 

(“కీ బషయం మూడో పఐలో పడ 

కుం ణా జూ(గత పడాలి ,*? వా, 

మూడో వాడికి తెలీదు 

ఆత రహాన్నము నులు, 

అనూ డేం వేసీ నా మూాదోవాడికి 

"తెలీదు. న 

మూకళ్హైలుగు రోజులు 

““ఎన్నో నా శుండను. మూన్షాలుగు 

రోజాల లో వచ్చేసాను,” 

మూతపొడుపు 
ఒక రకవెన పిలల ఆటు, 

ద లా 

““దాయాలు సాగటాలు దాం(టాయి 

చదరంగా మును జోడురాళ్లును మూత 

పాడుపు +”? వాంస, ౪.146. 

మయూతబల 
ధా 

వాచరారువ క్రై. 

వై * 

(శ. ర 
మూతి గిరుపు 

అనంతృ ప్రినూచకము, 

తాళ్ల, సం, 6.156. 

మూతినాకుడు కుక్కు. 

ఇచ్చు కా లాడువాడు,; 



“వాడు వటి మూతినాకుడు కుక్కా.) 
ఉం 

క్ 

మూతినాకుడు మాటలు 

(మూతులు నాకే మాటలు) 

బచ్చు కాలు. 

““దః మూతులు నాకే 

దగద మాటాడ వదు. 
౧ ళు ర 

మూతి నాకే రకం 

ఇచ్చు-కాల మయూరి, 

చు మూతినాహడు కుక్క 

మూతి ముడుచుకొను 

న్యాటులు 

చా, 

అయి వ్య ముతో మూతి 

కాగించుకొను, 

మాటా. 59, 

nD ముఖం ముడు-చువెను, 

మూతి వచ్చు 

పిక సెం, 

“నూతి విచ్చిన మూదుగ్గు మొగం 

దగిలి?) పాంందటదం, 1.153. 

మూతి విజణుచు 

అనంతృృ పి స్, అయిష్ట్రతనూ 

కనబుణుచను, 

“వాళ్ళ ఆద పడును వచ్చేసరికి ఈవిదఊడ 

మూతి వితచ లోపలికి జరి వోయిందిలి 
ap) 

యో, 

మూతులు కొట్టుకొను 

ఎనరికీ చెప్పుక నోరు మూను 

కొొని యుండు. 

“మూతులు గటి వ చుకానం 

బోలణ, ?? పాణి. 1.4. 

మూతులు నాకు 

బెవరి దగ్గరో చరి వని గడపు 

నా t 

} 

i 

| 
| 

జాలం ల తా 

మఘూతు_... మూన 

కొనుటశై వా _రన్నడాని 

కల్లా "తాళం వేస్తూ అవ్ 

యివి చెప్తూ నీచంగా వారి 

యిహ్ఞైన్న్ని నం పాదించుకొను 

టక (వవంర్శించు, 

కువ్కు_[వియము లాడు 

మూతులు నాకే కుక్క 

(వవ_ర్తనను బటి ఈ వలుకు 

బడ వచ్చు ఉంటుంది. 

“మూతులు నాకే కుక్కి అని 

కపూాడూ ఇలాంటి వారిసి 

అంటారు. కుక్క_ను చేర డి చే 

మూతులు నాకడం 

నహాజ'మే కదా! 

ఈఈ మయా, తులు నాకుం బెజవితంతువులల 

దగిలి,”? 

అద్ 

పాండు 4.196 

“వాడి 5ప్వుడూూ వాళ్ళ వాళ్ళ మూతు 

లు నాకడము పని,” 

క్ర వెలి గా న వ్వేవు సిగ్గు ఐడిచేవు, 

మార విడుపు చేనుక మూతులు 

నాకేవుల?” 

గా. 

తాళ్ళ, సం.4.1 26. 

మూతులు నాకే రకం 

అచ్చు కాలమాారి, 

చూ. మూతినాకుడు కుక్కు, 

మూన దిరుగు 

వరిముక్క_ నేలలో వేళ్లు 

పారి బాగా నాటుకొను, 

“చెరువుకిందడి పొలం ఆప్పుడే మూన 

చిరిగిండి;?’ శా 



వమూూన్నా---- మూపు 

మూన్నాళ్ళ పట్టపగలు 

అల్ప కాలభోగము, 

క“మాన్నాళ్ళ పట్టపగ టి సీ రిెకే 

పగములు లేవు.” 

ధర్మజ. 4కి పు. 21 పం, 
చూ, మూన్నాళ్ల ముచ్చట. 

మూన్నాళ్ళ ముచ్చట 

కటు 
వ్ 

అల్పకాలభోగ ము. 
దుం [తిపదపి వచ్చినతర వాత ఆయన 

మరీ మిడినీ పడుతున్నాడు, ఇదం తొ 

తయూన్నాళ్ళ ముచ్చట ఆని ఆయనకు 

తెలిసినట్టు లేదు.” వాం 

మూపున గండ లిచ్చు 

(ముొక్కు_బడిగా డేశ్రునికి 

గండదీపాల చెతు, 
యాజ 

“మూాపుమోాది కండలు కోసి 

యిచ్చు” ఆని పాండురంగ 

మాహోత్శ్యవివరణలో వుంది, 

కాసి అది కా దనిపిస్తూంది, 

“ఘనముగా మూాపున గండ లిచ్చెదన్సు 
దనయం మన్చరె ప్రరాతనులార! 

యనక? 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 471. 

కాంత యొక్క. రు మూంపునం గండ 

లిచ్చె, మాటుగా లిచ్చె నొక సుధా 
మధుర వాణి... కిజూతిరకా.? 

పాండు, తి.7/. 

మూపున గట్టిన చద్ది 

కొొంగువ విడి జక 

కిపీప్రన నాస విడిచి యురుపడి 

నుం కేన్కు మూఫున గట్టిన చ 

మాపఫీం చును.) 

t=; 
a) 

2... 

తాళ్ళ, సం, 

మ. బలా మానవా కాజు లనలుదా జననాలాగానాల చాయ ంటలా నాకాలో? ఖో న 

7.6. , 

1. ఉప్పొాంగు. 

“కని మూంపులు మూ డే లాలన 

రథశారునకు సంబళముల  గాంబళ 
మిచ్చి. చేం. పంచ, 8.180 పు, 

౨, భుజము లుప్ఫాంగు, 

ఇట పొరు పోతి చేకము చే 

ననుట. 

““మూాప్రులు మాం డగుక౯ రిపు-న 

మూపులం గన్నపు డక్కి_రీటికిక౯ 9? 

విజయ. 8.169. 

చూ, మూడం బుజము అగు, 

మూయని వాకిలి మూసినట్లుగ 

అతి వేగముగా, 

దూసుకొని, 

ఉవయోాగించి అనుట, 

“ద్కు ము లెగయం ఛాతీ చొచ్చెం 

బరరి వపూయనివాకిలి మూసినట్టుగక ౩ 

( తె.జూ 

మూర కొక్క ౦డును జేన 
కొక్క్టండును గా 

ఎల్ల మంతా 

దగ్గర దగ్గరగా, 

కకషుూలుగు ము డ్డి 0 దోంచి మూర 

కొక్కు_ం౦డును జేన కొక్కు_ం౦డును 

గ)? ఆము, 4.లిర్, 

కకకాలనీలో శివలింగాలు మూర కొకటీ, 

జూన కొకటి కన్సిసాయి.ి? 

మూరి చూడు 

మూగి చూడు. 

““విటవర్షమ నల్లడ వచ్చి పీతితోం, 
a) 

గనుంనోని మూరి చూడ నెక నకి 

కమా. 8.112. 

ఎన. 
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మూరి బుచ్చు మూర్త మాడు 

విజృంభీంవ జేయు, వి శమించు. 

“కోరికలం మూరిం బుచ్చెం జకోరచ 

యము. ?) సింహా. 4.114. 

మూరి వోవు 
విజ్బంభిం-చు. 

“కపుహబు'సంపద-పెంపున మూరివోయి.9) 

శివ. 1.92, 

“నన్ను సేవించి మనుజుండు నా(ప 

సాద్కమున ధనము ధాన్యమును గల్లి 
వారి బోవు.’ మార్కు. ౦. sD 6. 

మూరుకొను 

మరూహాూాయ, 

కళబాంద ఎరార మోది మూరుకొోొనియె,”ి 

కాళీ. 4.271. 

యా, మూర్క్కైాను, 

మూరంట 

(వతి మరార కూ, మూ ర 

వాడవు నేల కాగానే, 
పండి ఆతా, ద్వితీ, పర్వ. పుట. 480, 

మూర్చ తేలు 

తెలిసి నొందు, 

“క. ,.రయంక్సి, ౦త తడవునకు మూర్చ 

తేటి కనువిచ్చిన...౨* కళా, 6.114, 

మూర్చ పుచ్చు 

మూర్చ వడునట్టు మోయు. 

“సీ తనయుంని 

వృ తజాం?? 

మూర్చృపు చ్చె నిష్టుర 

భార, ఫీమ్మ. 8.848. 

వాలును బాకకాహకమునల 

(నుంచి ధృ తి 

క6భ్రలవక యు 

దృణవమా,తమునళ 

మూర్శ పుచ్చి.*” 

ద్విప, కల్యా. కు. రిల, 

' కకనాకైర మోపాదార్భనము చేయ నడ 
| 

అము. సాం రు అ ప మ పలాలు 

మ రం మమమ దద వ ననా నాననా. ద జంననాతత మినా లలు దద ద లననాయయి. 

a లర వాం 

దక పానకము. టయ దా. జానా అందాలా వాయువుల కదా చ ఆంటూ 

లింగ, మూ ది వేవణి వచ్చి మూర 

మూడి కాళ, 1.895 

మూర్చాభిషేకము 

మూలకు జొనుప్పు 

వనికి మూలీనవానిగా చేయు. 

“రాతించరకరాళకర వాల కాళి 

మంబులు మూలకం బొనుపుి 

నరు. 6.9. 

మూల కొతు 
అతాణాన 

ఆఅనమాానిం'చు. 

“కశ్రమజలాఫివ్య కసహజసా ౦క్వవ 

మద్యా మూదంబు చిలుకల మూల 

క్రొత్త? వను, 5,189, 

మూలదుంప 

మూలక ందము, 

[వధానము, 

కొన్ని ముక్కలకు “వేరునకు 

దుంప ఉంటుంది, అదున్నంత 

వజుకూ చెట్టు కొట్టి “వసన 

తెరెగ్ మొల కత్తుతుంది. 

ము కి కంతకు నది గజా మూల 

దుంప భీమ, 5.157 

“కక కి మాలదుంపకున్ ౨౨ 
విజయ, 2,108 

మూల ఆలు 

వరిత _జించు, విడ క నే నాడు 



ఘూాల _... మూల 

APE లె నజ్తాతుల 

దోచి. 

మూల బట్టు 

మూల పడు, 

వనికి రాక పోవు, 
“ము ద్లది యొల్లను మూలం బట్ట. 2 

గుంటూ, ఉత్త. 26. 

మూల బడవై చు 

ఉవయోాగము లే దని ఒక 

మూలలో వడవేయు,. 

““రతిరాజా బాణసంతతి మూలం 

వె చి, ౫ఇడపట 

జసు చితభా, 8,108. 

మూల బడు 

చెడు, నశించు, 

“న్యా ముక్కుకు వచ్చె సీ చెలిమి వూాల 

వేం. పంచ. 1.262, 

మూలబలము 
జ మా 

65 బలల సోపిన నాకాశమునం బాటు, 

నదికుక ములు మాలబలము గాల టి 

కు, సం, 4.481. 

“ఫారన్ 

చాకుం పు€ 

మూలమటము 
ర్న 

గోకమూలలను సనమకోణ 

ములుగా చేయటకు తాపీ 

వనివాడు 

ఒకరక ్హెన పనిముట్టు, 

కమమూాూల ముట్టుగ 

1. మొదటివజకు అనుట. 

మూలతముటు~ 2 "జళ్చె సమ్ముని 
అ ధు 

694 

మాలల | 

sr . 4.208 a రమవిచ్యి? 

జప్పు€6 

మనాల..._. మూల 

వరుండు, (పార్తి తుం డయి చాకు, నప్ప 

ను. లీ,189, 

ఇక్కడ తొలినుంచి ముది 

వరకు అది హారం 

లి, ఆచవముటుగ , 
లు 

అముగా, 

ఫూ_రిగా అనుట, 

నమూ 

““మాలముట్టుళగను నున్మూ అలన6బును 

బొంది, మహిభరంబులు భూసపు మాలి 

యుండ ఎ) శివ. 1.51. 

66 మయముగుదత నం బెల్ల వూ రార గు నిటు 

సపెలగించుకొంటి.?? 

కిక, 8.101. 

. కవాడివంశం మాల ముడు -గా నాశన 

“మె పోయింది," వాం 

ఉవయోగించెడి , 

మూల మూలల నడంచు 

అక్కడ ఇక్కడ దాచివెట్టు. 

_ *దధిపయోముఖర స్మదవ్వంబు తెల్ల 
దొం తుల సందు మూలవమూలల 

నడంచు. శుక, లి.తి4ర5. 

మూలరతి 

నంభోగములో భీదము, 

కకవోా. 9.15%, 

మూలననము 

నగరములోదికి అమ్మాక ము 

నళ వచ్చు నరకుల వె 
(chs palette Os 

పిథించుసుంక ము, 

కొొండవిటి జా. 1142.*ళక, 

మూలవిరాటు 
ఆ 

మూల కారణాము , 

““ఆల్ర రికి మూల బిరా టుని లో “నిఅుం 

సమో,” న్, 68. 



మరా 6౬ మూసీ 69 

మూలుగు చుండు 

“కావలసినంత యక్క వగా 

ఉన్న దనుటు. 

చటికీ వాడుకలో __ “వాళ్ళ 

యింట్లో అంగారూ, వెండీ. 

వవూలుగుతూ ఉంది, 

వాళ్ళ శేీం కొదవ? 

ఆంటారు 

పాండు 4.211 ' 

“బుజూరులో ధనం మూలుగుతున్నా 

(పజల "కష సౌకర్యం కలగడం 

"లేదు. చొ 

మూవంకల 

అన్ని సిభాల, 

కకమూవంకల మము “గాదె మొక్కి తి 

మాతనికి,?? 

తాళ, సం. 10.47. 

మయూనికొను 

చుట్టుకొను, 

“పెలువట్టుల వ్ లుద్శాగవృ తై తమ్మె 

మూసికొనంగ వత్తు. 9? 

“భార. విరా, ఏ.250. 

మూసిన కన్ను తెరవ లేదు 

స్పృహా అక సడ ఆన్నాా 

డనుటు, 

“వాడికి విపరీతం -గా జ్వరం వచ్చింది. 

మాడు రోజులనుంచీ మూసినకన్ను 

తెరవ తేదుళో 

మూనినము త్రెము వలె 

ఏమి తలీయనట్టు, 

ఆయా యకు రాలు 

రో న! 

చ 

_ ఈమూనినముటికి 

5 మూసి... మూసి 

అర్ధంలో ఈ వలుకుబడిని 

ముత్యం దెలుగుతో ఉంచి 

నవ్వదే అద్ మిలమిల లాడి 

ముత్వ తనివించుకొొంటుంది., 

మూాసి డతినముతంం ముత్య 
తు లి 

మునే అనివించక తె ల్లగా 

ముద్దవ లె ఈంటుంది, దానిని 

యు ట్ర యెర్పడినవలుకుబడి 

కావచ్చు. 

“ఆప్ప్య తుదం ఎ అ తిల జొరచాతి మయమూనీన 

ము తేమువలం దలుపు మూసి మొక్కల 

మిడిధకా,?? 

శుక. 2.186. 

చూ, మాని నము తెం పోని నపగడం. 

మూసినమురికి 

అ| వయోాజకుడు, 

నిర్మోహి సామి 

దుష్ట వదోేోేంతలవమోరి వోస 

కాం 0'సః 5.118. 

(దోహ, 

కార”? 

కరా. 

వల్ల నష్టమే త ప ఆవ 

యాగిం వేవలుకుబడి 

“వి చేణరూ కొడుకు వోకదిచేవ, అన్ని 
శి 

'టినీ నాన్నకు తెలియకండా చాచి 
సైటు తునా* 4 న్ wr పెట్టు న్నాను వమాన్స్ పెట్టి తే 

పాని పోతుంది వో 

మూసి పెటు 

అన్న | 

ఏదయినా నంగ తిది రహాన్వ 

ముగా ముంయు, 
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“నువ్వెంత నప -బట్టిలే క్ ఇతే 

కోడలి సంగతి చాణుతుం డా అమ్మా 1) 
మ. 

మూసి ము ల్లడచు 

భాన్వ్యాదులను గాదులలో 

వేసి మూత వేసి జా(౫ త్ర 

వజచు, 

“మెత్తు వేయుట” అని దినిని 

“రాయలనీవులో అంటారు. 

“క“మూానీ ము లడిచి గుమ్ముల కొలు పె 

మెతు, లూడ్వండు 

“గాని. 

పస్తెన నుందు 

పొందడు, 4.149. 

చూ ము ల్లడచు, 

"| జ మృ త్తికాస్నానము 

పారిశుంద్ద ప్రముక కై. మన్ను 

వట్టించి చేయుస్నా నము. 

“మృ త్రి లీశాస్నాన మేమిటికిం దదియటే, 

వా'స్పృష్టి కలుపాల నడంపకన్న ఎ” 

కుక. 8.11]. 

మృదురతి 

నంభోగములో భేదము, 
కుమా. ౪.152. 

మెండాడు 

నంచరించు. 

“విటుల కె మెంజడాడు విధుల జంతల, 

"పనుగాటు కలకపుూ బెర సెం -గాకలటి? 

కవిక. 490౦. 

మెండుకొని యుండు 

అతిశయించు, విజృంభించు, 

ఎదిరించి నిలుచు, 

కళసంగరము6 

యున్న వారు,” 

జేయ మెండుకొని 

జెమి, 9.64. 

న్. ““నికుంభుం డంతొల జండ మెనకాల 

దందడంబు6 దాల్చిన, దండధరుండ 

బూత మెండుకొనుచు. రా, యు, 

' “తన, దండను వేదండయాన తరి 

తీపువగల్ , మెండుకొన నుండ? 

శష్తాం, ఆ. 2, 

మెండుకొను 

అతిశయించు, 

““ఫపృడమి "నెలెడల నిండి మెండుకొని.) 

విప, 2. 14, 

మెండు మీజు 

అతిశయించు, 

“ముండు మూలినప౫గటిపీరెండ 

దా౭కి,?? ఆము, 2.56. 

"మెండు వెట్టు 

చన వేయు. 

6౫ ట్రిపండు "విదురుత౦ందడముల6ి గొమ్ము 

| చొంగ ల మెండు వెటిిి 
౭ 

చందా, ౨.61. 

, మెం డొోొగు 
"మ. 

తిరగ బడు, ఎడిరించి నిలుచు, 

“మెం డొగాదవు మంచెములముల్ 

మౌాను,?? & 

గ వాది, ద్వితీ. కం, 898. 

మెండొడ్డు 

ఎదిరించు. 

sg మ న జు 

ఒకరి మాట వినక తానే 

సరముగా మెలగు, 

ఇది రాయలనీవులో నటికీ 

వాడుకలో నున్న టే, వాడు 

(వయస్సు వచ్చిన కురవాడు) 

"మెం డొడ్డుకొసి తొరరణగు 
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తున్నాడు. ఇం కెవరిమాట 

వింటాడు. ” 

“ఇలు నించికొనుట మొొదలుగ్డ6, 
మున మెం డొడి మిగుల6 జండించు.”? 

Ges 

కుక. 8.89844. . 

“ఆయుర్వీవల్లభుండు నవ్వల గడచి, 

జల | 
| 

| 

, గుమోరసంభవమ్ము 

మెచ్చించు 

ముప్పించు., 

“ఉద్భటుండు. గవ్విత్వము  మెజయిల 
నలం కారము 

గాథ వస్తుమయ కా,వ్యుము గా పారులీల 

' చెప్పి హరు మెచ్చిం చెన్ ఎ 

౫గడునుం దనంబున దనకు మెం డొడ్డిన . 

| మెచ్చి తల యూచ్యూ యుడీనిాపి బలంబుల విడియించె.ిి? 
రర యా 

కళా, 8.7గ్. 

“మింది మెండొడ సాల నమ్మి(త 
Cs | 

కలము,” బా, 2,51, 

మెండోడు 

పాటి తమా, 

“దండనీతి క్రియల దానధర్మములు, 
చుండోడి చెడిపోవు మింతురు 
రిప్రలు ల) 

రం. లా, అయో, 1285. పా, 22, పం, 

మక మెక .పడు 

1. ముత వడు, 
అజం 

“ఆమ్మే లాత్మకు (వేం Fa మన్నించిన, 

మముకమెక పడి తిట పలుకుమోి తగ 

రేభ్రకా.??” ల 

భార, శాంతి. 8.892. 

౨. నజంకోచవడు, 

“అకట! గురుసాన మని నిన్ను€ జూడ, 

భమ మం జ మేలువము లో “మెక మెక 

తగుల) దోప. జగ. వు. 152; 

మెక మెక పాటు 

వచ్చిక సి, వరునవులు వాటు 

వ 

కళజ్యరల్ డివికిన్ బగ డిఅునట్టు-గా, 

మెక మెకపాటుతోడ నిను (మింగక 

శో ఆపఫుడుస్ ."” మను, లీ,తిరి. 

కుమా, l.21. 

మెచ్చుటలో తల యూచు 

ఉను బట్టి వచ్చినవలుకుబడ్, 

ఈత నవముదిం గడు మెచ్చి తల యూలచు 

చును నిటి, పడ౭తులు గల రొకో 

పుడమి ననుచు.” కళా, 8.175. 

మెచ్చి మేకతోలు కప్పు 
నిరననగా “నీ కతడు చేసిన 

ఇుళూరాకార “మేమి?” అన్నట్లు 
మెటా. 

ఊఉఆవయోగిం వేవలుకుబడి. 

“మెచ్చి మేకతో "లె జింగిన నాం 

జవండు తన కమ్మయిం గప్ప 

౫గలా౭యడు,?? న్ర, 20, 

శవా జెధవదగ్గర న్ పాండిత్యం అం తా 

ఐల "బెట్టడం దేనికి? ని కేం మెచ్చి 

మేక తోలు కప్పు తా-డా కి 

చింతా. పు. 489. 

మెచ్చుకొను 
శ్రాాఘుంచు, 

““మతెని మెచ్చుకొనుచు మాను లనిదిి') 

దా, Ll7le 

మెచ్చు గొెొల్బు | 

"మెప్పించు, 

“కకుందుల్ దొక్కు_చు నిండి యంతటు 

ర నీ మెచ్చు గొల్పంగ నా, నందో 

భోధిళి వాళ్ళీకి, l.l2« 



“మె-చు ఏ మెట్ 

మెచ్చు వచ్చు 

స్తుతిపా[త మగు, 

వచ్చు కడానిబంగరుమేలి 

ఇందు, 8.91. 

“మెచ్చు 
ల! 

వుంచముమో(లదటకడక 

మెచ్చు వడు 

ముెవు ఐవొందు, 

మెచ్చువడం 

వరంబు లొ'సంగి..తి 

వేం. మా, 5.1రరి, 

“పకళుజనుల కల జూపి 
గం 

మెచ్చు పుట్టు 

ముచ్చుదల కలుగు, 

““పాళగడు టనంగ మెచ్చు పుట దిందుిి? 

(పభా. 1.106, 

మెచ్చు "సేయు 

మెహూదల కలుగ జేయు, 

మవహ్వూ వడయుటకు తగినట్లు 
ag) 

(వవర్హించు. 

“సీకను మెచ్చు చేయం గలను 

విప 8.19. 

చు మెచ్చులు “సేయు. 

మె చదవగా 

త ప్పి్గా, 

కట చ్చే లగునన్న పానములు మె చ్చాద 

వంగ భుజించు చుందడదలకొాలి 

భాస్కు_. చాల. 122, 

మె చ్చొనర్చు 

ముప్పూ కలిగించు, 

క“, దనకు గరము మొ చ్చొనర్పంల 

బరమనిరూఢడి నాాదరముతోడి భక్తి 
గరిమం దనరిం) కళా, 2.145. 

మెటిక విజుచు 

ఆవవాళు తిటూ, శొవనలు 
యా అట 

దకుతూ చేతివేళ్లు బిర 

స్తారు : ణచానిమోాద వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

““చం(దనూర్యు ల (పుకాశము మాయం 

జేయని, కటిక -ఏంకటిమోాంద మెటిక 

కులు చు 

శుక. 2 505, 

మెట్టపంట 

జల మక్క_ణు లేకయే వండు 

మంటు, 

మును, 1.18. 

మెట్లాడు 

“మెదలాడు, నంచదించు, 

(పభా. 1.107. 
మెటిన యిలు 

అ గా 

అ తవాచెలు, 
చ ae) 

జా 

Er 

|| 

“ఆ విభునిదేవి (శ్రీ వెంగళాంబ పుట్టి, 

నిలు సెటినయిలు వరి ల జేసె 
ల టు య pp 

వను, 1.68, 

'మెట్లు[ పాలు 
ve) 

తేల| యాలు, 

మను. 5.79, 

మెట్టులు ae 

మెటట వలె యేర్పడు, 
(a 

5, “నం. 12.955. 

మెట్ట బడిన మీను 

ఒడ్డున బడిన చేవ -- గిలగిల 

లాడుతుంది. 

క66ఆధిపుల బాసినపుడ యలదుర వలవటె, 

మెలులత మెట్రం బడినమిానువో టె,” 

కకమా, 8,162, 
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న | మచదకాయ మొగిలి యా వలుకుబడి 
మక, యేర్చడినట్లు కాన వస్తుంది, 

మడకాయిపెన తలకాయ ఉనో-చచికట్టున కటువంటి గొడవ శవ, 
0 రాక ్క్ముడం జుటుకొనిదదు.)ి 

నిలవడం లేదు క పాండు. న్.289, 
తల తిరగసుడుగా న “మేరతోంల బం -చేం[ డియములు Er 

“వాడి కా ముదనస్ట్ర కు ఆసి కలిసి 

న ప్పటినుంచీ మెడ కాయా పెన "కలశాల 

నిలవడం 'బేదు.*? వ 

మెడ 
ళం 

ఆఅంటు గట్లు, 

66మికిి లి సంసారము మెడం 

ఇ టితెబి,ి? 
ళ్ 

తాళ్ళ. సం. 5.20. 

మెడ గట్టుకొను 

(వక టంచుకాొను. 

“వారు నసిచారి మా గట్రుకోరు 

గాని రాధి, “4.80, 

క గొని పు 
వంచించి బోను. 

వాడుకలో ..._ “నాడు 

గాంతులు ప వ్రకంి' ఆని. 

““కక్ళు_కూంతుర 1 డం గోసి పో 

గలవు.) క wet 
చూ. గొంతులు కోయు, 

మెడ చుట్టుకొను 

వదలి క హేయ వీలు తేని దగు, 

బంభ మగు. 

ముడను జుట్టుకోొన న్న్న పాము 

కరవక తీరదు ఆన్న దాసివై 
"మడతను చుట్టుకొన్న తరు 

వాత ఇక వదలదు అసి 

నా 
చుట్టక పోవు”? తాళ్ల. సం, 9.206, 
“మా తమ్ముడు పోయిన నాటినుం-పీ 
ఈ గొడ వంతా నామెడ చుట్లు 

కుంది? అ 

కడ మహాయిల్లాలిని న్ మైనా అన్నా 

వంశే ఆ చాపం న్స్ మడ చుట్టు 

కొంటు ౧౦ందవెిటలి నా! 

ముత జుప్రెడి పాము 

ఆనుతు, లం (వ ౩మమాద కాది 

ఆయి గుంజ బెదళు కల్గించు 

ననుటు. 

ఇలాంటి వలుకుబడులు 

మునకు చాలా ఆన్ని. 

“శూన్య వాదుల జు డల బు కు డి 
(ప) 

పాము,’ 

పండితొ, (యు వాద, కులు 511. 

చూ ముకు... మె క్ల ఖతి 

మెడ తిరగకుండా 

వండ నిండుగా, 

కొత, 14. 

మెడ దన్ను 

“మెషసిండా ఉండు, 

మెడ దన్ను ఉపునుకల  నిడుాపీరు 

లాండొంటాిం బారి లబా86 చా౭కీ 

| బొణ్యొజుగు రన.” హర, 5.16, 

మెడ పట్టి _తోయు 
ఉఎయటేక గంటు, 
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గెంటునవ్వుడు మెడమూద ' “కావు మని మెడలం బాగలు వేయు? 

చేయి వేస్తారు కనుక, 

“మాయలాండివి ఇదే యని మెడ వటి, 

పాయ. (దోయుటయు...?? 

కళా, 8,246. 

చూ అళరచం ద పయోగము, | ర్థచం ద్ర 
మెడపంపులు తోము 

తన్ను. 

“వాణీ పెడపంపులు తోమి వదలి 
జపటూరు4ి? మె 

నా 

సుడ వెట్టు పొగడ దండ 

పూనుదును 

శిక్షకు తల ఒగ్గుదు ననుట. 

“పీ మొలనూలునం గటు వడుదు€, 

బూనుదును నీవు మెడ బెటు పొగడ 

దండం” పభా, 5.120. 

మెడ మలచు 

"వెనుకకు తిరుగు, 

“మడ మలం-చి పడంతి యప్వుడు, 

కడకంటి విలోకనమునల -7గాంతుని 

యునికిన్ ,’? కఫా, 7.147. 

మెడమీద కూర్చుండు 
ఇ్రవ్వుడే కావలె నని బలవంత 

కట్టు, 

చూ. గొంతుమూద కూర్చుండు, 

మెడమిుదికి వచ్చు 

య 
శకం డన్న మాకే యిప్పుడు వాడి 

మెడమోదికి వచ్చింది.” | 

చూ. గొంతుమిోదికి 

మేడల పొగలు వేయు 

మెడకు బంచాలు వేయు, 

వచ్చు. 

| 
1 

తాళ్ల, నం, 7ll. 

మెడలు తిరగడం లేదు 
వాగ రక్కి_న దనుట, 

“వాడి కీమభ్య మెడలు తిరగడం 

, "లేదు. వా, 

మెడలు వడు 

తల వేల వేయు. 

కకనడుములు వపవిజిగి ఇ న్య బుత్ 

మెడలు వడి. 

వర. రా, బొ. పు, 79. పం కి, 15, 

మెడలు విరుచుకొను 

తనతలకు మించినవనికి పూను 

కొని దొబ్బ తిను, 

క6ర్తూన్న్న నాలుగు రాళ్లూ ఏదో గొప్ప 

అనుకొని పతి చాంపారంలో దిగి 

మెడలు విరుచుకన్నాడు. అది వేల 

మోద జరి వ్యాపారం ఆయె, ఇట్లా 

వాళ్లు ఏం తట్టుకంటారు??) వా, 

మెడలు విజుచు 

బలా త్మా_రముగా ఒక వని 

చేయించు. 

“నలుగురూ మెడలు విణిచి వాడితో 
పత్రం రాయించుకున్నారు.) ౫ బొ, 

అర తకన్సు 
టి 

చెరు కోకినతరుబాత నిలిచి 

యుండువొవ్చదంటు. 

రా, వి, 2.65. 

మె తనిగుండె 
బాణాలను 

మెత్తని మనస్సు, మృదు 

హావయము, 

“వాడిది బాలా మె త్తనిగుం డె, ఎవ 
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పడుతూ ఉంెరు చూడ 

Ch 

నా బాభ 

లేడు?) 

మెత్త జేయు 
మృదుత్వము కల్పించు. 

ర సారము -కాసించు, 

కాయునంతలో, పలన కరంగి పొంగు 
పసి బాలుర “చిత్తము మెత్తం జేయ 

గన్" ౮) పాండు. 5.212. 

మత బడు 
హూ 

లోబడు, ఎదిరిం-చ తేక 

బోను. 

(క శేయి (పేనేపంగా మె త్తంబడిన, 

నీక నిట్రి యవ చండు వాటిలై.? 9 9 

వర, =. ఆయా. పు. 840. పం శ్రీ. 20. 

క త్త వె మెత్తగా మచ్చు 

మెల ముల గొ వచ్చు. 
లా య 

“మా కిిమోా టికి బాదము మూర్చల 

నలనీ సాగయుచు మెత మెత్త గా 

వచ్చి... 1.192. 

మెత్తిన గోడ 
లోవల ఎముక లుంచి 

నోడ, 

హాం౦0'నసు, 

ఊటి న 
లు 

(శ. ర) 

మెత్తు లూడ్చు(మెత్తులు తీయు) 
Wis భాన్వం బోసి 

వెన వెడతో మెత్తుట 

అలవాటు. దాసిని తియుట 

అనగా  లతుణాయా దాని 

లోని భాన్యమును బయటికి 

తీయుట, 

వాడుకలో ____ మెత్తు తీయు 
=. 

అనడే రాయలసీమలో 

ఎక్కువగా వినబడుతుంది, 

యూసీ ము లడిచి గుయ్ములకొల్ను పె 

"మెత్తు, లూడ్వ్యండు పాన నుండు 

గాని”? పాండు. 4.149. 

“ఏంత కరు వొచ్చినా, ఎంత 

కాలుకం వచ్చినా వాడు మెత్తు 

తీ శే జరుం4”? ఇ 
ఎడి ళా 

మెదడు వట్టు 

(కొ వ్వెక్కు-. 

వరాహా, 8,75. 

మెదలాడు 

కదలు, నంచరించు. 

కృష్ణ, 4.42. 

మెయికోలు 

అంగీ కారము, 

శర, భీష్మ, 1.891. 

మెయి మెయి 

వదెంజబదిె, 

“ముర మెర గల దనక మనము మెయి 

మెయి పిన మేటి రాధా. 4.18. 

మెర మెర సాటు 

నంకోచము , 
““మురమెర పా శుల మాకం జిత 

ముల,” - 

గె. వారి. (పథ, పం క్రి, 1416, 
మెరమెర లాడు 

"బాధ నొందు, 

మెఅుగారు 
మింక్కి- లి (వకాశించు. 

“ఫో భా,కరముగ మెొలుం-గారు పసిండి 

కెంబము అనళ6ాగాలి కు చుం, 8.291. 



మెజూ........... మం౭తు 

మెబు గిచ్చు 

తఫితభ లాడు, 

“కాస్త తోమేటప్పటికి ఆపాత ' 

శ్రా మెతు గిచ్చింది. హా, 

మెణుగుక కడ్డి 

క. విళ్తే (సొత్తులు | 

మొదలయిన వానికి) కడి, 

మెటుగుడు నూన 

లిక రక మైన నూనె. 

దీనిని ెక్షైలు ముదలగు 

వాసికి మెణుిగు 'తెచ్చుటనై 

పూస్తారు, 

మెటుగు వేయు 

1. వనెంతుగు 

వానితో తడి చేయు, 

కక దె ఆం6ంగు చెయ్యక కాని మృదువు 

గా దన్నంబు.”” 

ఫోదండ రామకతకము, 

(శస్త్ర త్తంతా తయా రయింది, మెణుగు 

వేయడమే తవబాయి 

మబుగుతీగ 
కంఠాభరణము. 

నిటి నొడ్జాణము గళమునం దినముగ 

ధరియించి. మెజు6గుందిగ 6 

చావరగతి నడుమున నిడి,” 
రాజ శేఖరవిలాసము, 9. 156. 

ముటుగుదీవెలు 

తణభంగుర ములు, అశాళ్వ 

తములు. 

గడుక్ ' 

Et 

| 

' 

| 

| 

ములు... ములు 

ముణపుతీగెలవంటి వననుటకు 

పండితా, ద్వితీ. పర్య. పుట. 418, 

చూ జలబుద్భుదములు, 

' మెటుగు పుట్టు 

సొత్తులు మొద లయిన 

వానిని తళతళ లాడ జేయు, 

“త్మ సాతులు కా స్త మెణుగు పెట్టి స్టే 

కొతవి ఉన్న స్టే ea 93 వా, 

మఅుగుహోటు 

నడింభులు వేసిన వియానే 

మరీ jae వోటు హం. న 

ముడిబియ్యాన్ని ఒకసారి 

దంచడం తొలిబోటు, ఆ 

నడింపులను మరొక సారి 

దంచడం వమొజుగసగపోటు 

“వేయడం, 

“కా స్త దుఅటుగుపోటు వేసీ ఎసట్లో 

పోస్తే ౨న్నం ములెవూవుల్లా తయా 

రవుతుంది.?? వా, 

“నియం ఇంకా కొంచె ముతకగానే 

ఒక సారి మెబుగుపోటు 

చేసే గాని ఎసట్లో "వేయడానికి బాగుం 

డాన్నాయి. 

డవు. $2 వొ. 

చూ. జళుక్క__లు వాలి దంచు, 

మెణుగురాయి 

"వెంజుగు 

'మెజుగు రికగాలు 

వగడములటు, 

"దేశీయ తెలుగులు తేక ఒరం 

గల్లు గానరీలో నున్న దని 

(బౌను, 



నంజు మెలి 708 మెలి. మేక 

మామిడి వెంకన్న ఆం|ధ మెలిగొను 

దిపీక కది అనుబంధ మట! చిక్కు. వడు, 

అతడే రచించినది కూడ దశా. 5.81. 

కావచ్చును, మెల్లకన్ను 
కత గెక్కు కొంపవము వంగ ర నచూపు. 

“కాంతి ఆతిశథయించు, 

“నొొలయం-గ హొమంబు చం (దుం డు, 

మెటుం క్కి, వెలి. 

గా. వారి. (పథ పం కీ, 829. 

“సన్స్ మిన్ మెజు6 క్కి నవిలు.?? 

రుక్కాం, 8,180. 

మెలపాడు 

న రించు, 
nn + 

“రంభాదివారిణనేతలు సెల పాడిరి, 
పాడీరి కిన్న రాబ్దాతముఖులు,?? 

వా. సం, 2.114. 

మెలపారు 

ము త్త నగు, 

“తలిరాకనుకం కును మెలపారునడు 

గులు. కో. సం, 6.670. 

మెలమెల 
౧ 

మెల గె, 
a) 

“గుబ్బల మెల మెల్ల (గుమ వము, 

రాధి. 1.108. 

'మెలరారు 

నంచడించు, 

కళల మెణడు జలజాతేంబుల్కు మెల 

రాచడుజల వదములు లి 

క5వూ, 10.26. 

మెలికలు తిరుగు 

అతిచాధతొోొ వంకరలు పోవు, 
“వాడు ఆ భూలతో మెలికలు తిరిగి 

పోతున్నాడు పాపం 1%” వా, 

తయా రంది? 

' మేకదాట్లు వేయు 

అనలా జ మాతు. లు. అమన. దద దద దాట చతు. ద 

మేక కొతికిన చెట్టు 
ముక్క_లు చెక్క. లయినది. 

“వాళ్ల సంసారం ఈ చుట్టాలమూలం 

గానే మేకలు కొటికీన ెట్టులా-గా 

కామి 4 

మాటా. 44. 

చూ, కప్పదాట్లు వేయు, 

మేకపోతు గాంభీర్యం 

శుమ్క-_ గాంభీర్యం, 

మేకపోతు చూడటానికి 

మసాో గంభీరంగా ఉంటుంది, 

జన మాతం తక్కువ, 
“వాని దంతా వటి మేకపోతు -గాంఫఖీ 

ర్యం, దాన్ని చూనీ మోసపోకు,?? 

ళం 

మేకపోతుల కొట్లాట 

పెకి తీ వంగా కనిపించినా 

అలాంటిది కానిది, 

ఆలుమొగల కొట్లాట "మేక 

పోతుల కొట్లాట అని 

అంటారు, 

'చముకపోతులు వెనక్కు... 

"వెనక్కు. ెళి మహో 

తీ వంగా ముందుకు వసాయి, 

తలలు తాకించడం మట్టుకు 
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మహో సున్నితంగా! నంతృ ప్పి నివ్వనిదె, సార 
ఈంటుంది, క్వ్ఆనము, 

మేక మెడ చన్నులు మేడికాయలు కైకి అందంగా 

నివ్ప)కోూాజనము లనుట, | కనిపించినా లోపల పురుగు 

ద్న్నే అజాగళ_స్తనం అని లుండును కాబట్టి అపి 

నంన్క్బృతంలో అంటారఏ. తినుటకు వనికి రావు కడా! 

మేక్రయటపు గూయించు త Sr 
భయ మంద జేయు, నాగేం దయాన యెహిక, భోగం బిడి 

““ఆఅదలించి నిను మేకయటఅప్రుం | మేడికాయబోనము సుమో.’ 

గనూయింప.?'" విపనా, 2.80. 

గా. వారి. ద్వితీ. పంక్తి, 1264. , “ముడిపండు చూడ మేలి మె 

మేకవన్నె పులి యుండును పాట్ట విచ్చి మాడం 

గోముఖవ్యాాఘము వంటిది, 

“తెలియ నిడి మేకవన్నియపులి 

యలుంచుం«?? రాధి, 8,19. 

"మేకులు చెక్కు 

తవ్వు పటు. 
ఉం 

“మోర లపొయకూనుం లటు మేకలు 

చెక్కు చు, గిర. 102. 

మేటిలు 
cc 

ఆఅఫివ యిందు, 

నీ మేటిల ంగ మంచి -వీరలు 

వలయు" ,?? గ వారి. సూ. 6.138. 

మేడమీది పరువు 
చాలకాల ముండనిది, 

ఊణికము., 

“ఈ మేడమీది పరును లెన్నాళ్లు * 

CRG 

మడికాయబోనము 
"ముడివండు వంటిది, 

న. 

బురుగు లుండులి వేమన. 

మడిపంటబోన మగు 

ముకి అందంగా కాన వచ్చినా 

తినుటకు వీలు తేక పోవు, 
““మెఅసీ చెప్పం బోేతె మేడిపంట 

బోన మాను, యెర వేల సత మాను 

యెదుట నింతే కాకి? 

తాళ్ల. సం. 8.198. 

రూ. మేడికాయబోనము. 

మేడిపండు మేలిమి 

శు కి మాతం శాా కన 

బడుతూ లోవల తద్వొరు 

దంగా ఉన్న వానివట్ల ఈ 
ణి గా 
యోగించేవలుకుబడి, 

జేమన. 29, 

మేత నడచు 
ఆహారము కలుగు, లెండి 

దాతకు 



మేత. మేన 

కతలు చనక మేంత నడచు నే పాంచ 

ములక 5 పభ, 1.120. 

మేత మయు 

లంచము తిను, 

నా మా. 28, 

మేధావిబొట్టు 

పశనోవూదులు చేసి ఆ 

ఖ్ న ంతో “ము ఛావీ 

భూయానమ్ ఇత్యాదిగా 

మంతం చెబుతూ నుదుట 

జెటుకొనుబాటు. 
I) రై 

6క ద్రం క శ్రీకి జుట్టుతో మే ధావిబాట్టు 
తోడ? వర, 2.2రల్, 

చేనమామహోలిక 
మేనమామ వాలు, 

తల్రిదం[డ్రుల గుకాలవ ఆనే 

మేనమామ గుణాలు కూడా 

నంక మించు నని వున కో 

నమ్మకం, 

మేనమామను గుణాలు వచ్చిన 

వనువట్ల ఊవయోాగిం చే 

పలుకుబడి, 

“కటకట! వియాగలోకంబు కటకట 

పడు ననలళరముల నేంచకు మనిన 

నీవు మానుదువె నీగుణంబు తౌనాను 

మేన, మామహపోలిక యిది ఇద్ద మొ 

కోమార !?? సారం, 2.175. 

66బ్రాకి మమా నది మేునవమావమపోలిక 

యగుటన్ .”” పాణి. 2.126. 

మేనజికము లాడు 

త 4ర్ 

705 మను. మేను 

కష రివ ౫ ళభవమాూాల వాలా వాల కాల 

కాంతితో, మేనటికంబు లాడు తన 

మేటి (తీకూలము బూని యుద తిక”? 

మను! 4.96. 

మేన త్త మనమామ బిడ్డల 

కున్నవరున మచమేునఆజిక ము, 

వారు ఒకరితో ఒకరు నరసా 

లాడుటు, హోన్యా లాడుకొనులు 

నహాజము. చానిమె వచ్చిన 
పూ 

వలుకుబుడి , 

మేను గను 
దూపొందు, 

““గరటంబు మునులు గన్న టు.) 
లు 

విజయ. 1.42. 

మేను చెమర్చక 

ఏమి (శమ కుడకుం జా, 

కీ నిన్ని పాట్ల బడి యా “గాన 

మహిమల గంటి నీవుం గలభాసి. 

లియుకా మేను సెవుర్పక యుండం, 

బూనితి రిడి య(పయా'సమున వారి 

కరుణకొ 4? కళా, 2,96. 

చూ, చెక్కు. చెమర్చక', 

మను దొజగు 

కకకఠరినదండడమున 

దొజణజంగా.??” 

మేను నిడువెం(డుక “పెట్టు 
గగుర్పాటు కలుగు, 

మాగధుడు మేను 
రుక్యా 0. 8.77. 

“కి బా లభుజూంతరముకొ బగిల్సినకా, 

వరవిర వోయి మేను నిడువెం(డుక 

“జైెట దగ లి 
వూ 

ఖా సు 1 lO; (షా 872, 
సారా దాత 



మును. మేయి 

మేను పూను 
'మెత్తు. 

మేను పొంగు 

ఉప్పాంగు, 

“ప శూ వల్లీ ఘనకయాంతేరవీధులకా ' 
నిలిచి వింకన్ మేను వొంగంగ లి 

ఊఉ, వారి. 1.150. 

జన 

మేను మజచు 

వరవశ మగు, 
665 మానుపడి యుండ నేటికి మేను. 

మజచ్చి యేల మాజూలి మాన్పే 

మయెజుక పతీచీ*ి* కామా, 8,76. 

మే నెల గన్నులు గావించి 
cn 

అత్యాన_క్తితో, | 

“2కు లతాతన్వి శౌలంగి పొంగుమది 
కాంతుల్ దీర మే చెలం గ మా 

| 

“గావించి కుమౌారుజవ్యనము చెన్ను కా 

జాయ ందంబునక 4’? 

మను, ర్.7, 

మే నోసరించు 

శరీరము విడుచు... చనిపోను, 
““పంచముబఖు వీట మే నో'సరించనేనిఎ) 

పాండు, 1.101. 

మేపాడు 

వాలమున మేపాడి కపీం, జల మతి 

మటలి వచ్చి శోథము నివాసం, 'సలిం గనుల 

నొనిటలి వేం, పంచీ 8.108. 

ముతాడు అని క, ర, పాఠము, 

మేయించి బొంకు 

నత్య మనిపించునట్లుగా అబద | 
లు ధి 

706 మేయె_. "పేర 

"వెయ్ (తమి-__నత్యము, 
పాయక రతి 'నల్పుకాంపుపడంతుక 
యెొటులకొా  మేయించి బొంకవ లె. 
జెప్రు, మౌ యని హంస, 4,164, 

మే యెజుంగక (పోవు) 
ర్పిడలు తెలియక వోవు, 

66ముంపు గొని మే మయొజుంగక మలసీ 
మలని ఎ) ఈ, వారి, 4.26, 

మే యుల్చు 

చర్చుము. 

““మువ్వ న్నె మెకము, మేయుొల్సు జఫఘ 

నంబుమో6ందచద రాణీంప,?? 

వర. రా, కిపి్కి . పు. 485. పం కి, 6. 

మరకంబము 
నరిహాదు తెలుపుటక నిలి 

యలు వూ. 

పిన న్తంభము, 

మేర కాదు 
నది కాదు, 

“ఈరీతి పోరాడ మేర గాదు మోక. 

మావా, పు, 84, 

మేరకు మేర 

నరికి నది, అ 

““ములంతరో మేరకు మేర యనును.’ 

రాధి. 2.118. 

మేర తప్పక 
నియమము తవ్చక, 

“మేరలు దప్పకుండం జలిమేడకు 
నీరజచాభుం డేగి యా, చేగువం బొంచి 
యుండ...) శాజనగో. 1,95. 

మేర దప్పు 

హాచ్చు మిాాళకు, న్యాయము 

ఏడ్తు, 
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కమ కి యొకొు_. క్కు. నిపమున వారు 

మేర, దప్పి యితని పెం జేసిరి దండ 
యాత్రల? కళా. 8,159. 

“ఆప్పతెియ కడు మేర దప్పిన, గతి 

కక్షల కాంతలకు వేఆం గలడేంి* 

పారి. 1.96. 

మేర మీజు 

ర మణీలోకము నెల ]నేంపుచును 
-చేరల్ మోణి వ రిలలగాలి 

= ద 8.78 

మెర వెట్టు 

కట్టడ జేయు, 

“నోరు జలబివకుండ మేర చెట్టి? 

నృన్౦, 9.118. 

మేల్ తలచు 
కృృతజ్ఞు డగు, 

ళా 
బిలం  గలపాప'ససంఫుముల కెందును 

నిష్కృతి గల్లుల గాని మేల్ , దలంపని 

పాప పకర్ముని6 “గృతఘ్నుతవన్ ...?? 

రాజనగో, 5.22. 

మేలగొను 

“నునువెడంద యురంబునను జీని సరి 

"జ్పైళ్ళల్ మిన్న జన్నిదముతో మేల 

గానం? బళా. 1.27. 

చూ “ముల మాడు, 

మేల మాడు 

వరిహాోనము చేయు. 
““ఆల్లన మేల మాడు నచలాత్మజ 

మాటకు లేత నవ్వు సం,ధిల్ల 6 గరీటిం 

శుపత దివ్యళ రాఢ్యు నిం జేయు.” 

మను, పీఠిక, 2. 

మేలము లాడు 

జంటని ద. ల దన అన దాతా నానా లాల కాలా 

మ. ge Fea భై 

“ఇంక "స్కి మ్చెలు పచరింప రా దనుచు 

మేలము లా డెడుసత్య బోట్ల స్కన్నల 

చెసకొల్చు చున్ ,?? పాండి, 5,581. 

మేలిహూన 

(పథాన మయిసది. 

దండలలో మపములిపూనను 

మేరుపూన అని కూడా 

ఆంటారు, అది వతేకంవ లో 

(పథానంగా కడతారు, 

సన కల్లా వాడు మేలి 

వూన సు ఆన్నాడు? ణా 

మేలిలు 
లా 

అ 
““ఎలమెడు జలజూతంబులు  మెలరా 

రెడుజల చరములు మేలిలెడు నిక్క్తాల 

నుండ. 5రవహోా, 10.26, 

కకఆని వర్శింపందగినవర్ల నలకుం జాలి 

మేలిలుచు.”” కుమా, 10.28. 

మేలుకటు 
ee 

ఇాందిని, 

జాూందిసి - విన 
యా 

బట్టతో కోట్టునది, 

““పరోవరల కాకలు. 

మేలుకట్టుంబోలెన్ 4?” 

కవూ. 10.21. 

కకకలువఢడనంబులు మేల్క_ట్లు గట్టువారు 

కళా, 7.58. 

తెల్లటి 

గటిననెంబటు 
Ae) (Ae) 

ఇ శి 3 జ ఆ © 

6 వెగ న్స్ న 

నంగి 

(క్రియ. 

ఇనాందిసిని యేర్భరుచు. 



మేలు... మేలు 

“తెల్లని రజము శోఖిలు 'సం(_గామ 
రంగమునకలం దగుమేలు కట్టునట్లు.?? 

భార, ఫీమ్మ. En 242, 

మలుక మ్లెత్తు 

ఇనాండదినిలు కట్టు, 

“కడు నొప్పుగా a కుతినట్లు, 

లురుళఇణఇంబులతోడ ను న్న ద న 

భము.ిి? 

రంగ. రా, బాల. 89 

మేలుకాంచు 

సి దనుండ్ ములుకొను. 

“నిద్దుర వులుళకాం-చి.?? 

నిరంకు. 

పు, 21 పం, 

2.111}. 

మేలుకుప్ప 

[శేయనమూహాము. 

వి జ్వ్వేళ్వర ! మేలుకుప్ప నిను చెవ్వండు 

నోరి భజించు,?? 

భాగం స్క... 10. (వాం 127. 

మలుకొను 

చిదురనుండి బేచు. 

కమణబు'నటినా౭టి వేకువ నమాత్యుండు 

-మేల్క_ని.?) జె మి. 5.98 
ములు గలవాడు 

((పేమికుడు, 

“దుందుడుకు చే ధరామర, 
దతండు మేలు గలవా6 

కందర్చుం 

దణగుటక లి) 

కుక. 1.446. 

మేలుచేయి 
చె చేయి, అధిక మనుట, 

“ఆని తల నీవు పాండుత చ యావలి 

కప్పుడు మేలుచేయి చా తనయులకున 

బరా|కమము తక్కు_వయుం (బక టింప 

విలచు ;”? భార, భీమ్మ. పః 
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మ ప పవానావనాలా 

మేలు... మేలు 

““భుజంగమస్వామికీ మేలు వేయి ఎ) 

చెష,. 1.28, 

ఇది వాడుకలో మేులుచేయి, 

దె చేయి అన్న రెంశు రూ 

పొలలోనూ ఉన్నది, 

ఈర ఊళ్లో ఊన్న 

చాడు “సులు చేయి.” 

సేద్య గాళ్ల కలా 
య ణం 

రామి” 

చూ, పె వేయి, 

మలు వడు 

ఇష్ట పడు, వలయు, 

“మేలు గలపట్ల కాంతలు "మేలు 

' పదం ల్లి? రాజనో. 1.64. 

గ ద్రదరవంబు జనియింప6 గన్న 

షా. మేలు పడినాను జూణ న న్నలు 

క్రానర.?? వాంచ, 5.172. 

మేలుబంతి 

“భట్టి స్ కవాతు 6డు పరమవిశ్వ్వా 

సియా, భట్టి బుది మేలుబంతి నీకల? 

స్ట విక. 8.185. 

మెలుమునసుగు 

ఆవకుంఠనము, 

ముత్తేనువలు తలమోాడికి వేసి 

Wasi ree 

నా, ఫీనపంకులు దరి నాని యు 

సం? శుక, 8.320. 

మేలు మేలు 
చడెబూను, 

“ముదిత మేలు మేలు కొదవ లే 

జెందు...)? చా 2.85. 

చూూూ భలిభలీ ఇత్యాదులు; 



మేలు... మేల్క-_ 

మేలురాక 

స్వాగతము. 

రాక యగుచు,”? 

భా. 10. పుట. 968, 

మేలు వడు 

(చేమించు. 

ఆఅమ్మనోవార యిట్లు గుకకార్డ మనకు, 

మేలువడి యున్న కాక్క. నాం జేలి 
నాత (6, డనుప. +2? సుక, ల 560. 

మేలువాడు 

(వియుడు, 

““వాలుగంటికి మిక్కిలి “ములువాండుంటిి 

నిరంకు. 2.28, 

మే లెంచు 

శుభము కోరు. 

(పేమ స దు అంచెసే నీ కి మ్ముని, 

భామ! యా ము[దికం శ్రాలిం పెనెలి 

మామా, పు. నీడ. 

మే లేర్చు 

వుంచివి యెన్ను కొను, 

ఉత్తమా వముయినవాసనిని వరు, 

“6/౫ న(నవంతిలోో6 గల సువర్ణాబ్దంబు, 

లందు మే 'లేర్సి తా నపవారించి.”” 

ప్రభా. 1.120. 

“నాలోకవబిభుసతుల్ మే ఎ బు 

కళా [| 145. 

మేల్క_ను 

ములుకొొను, 

“లేచి యింతకు మున్నె మేల్కు_ని.? 

నిరంకో, 1.75 
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మేల్ఫొ_నని (తేనువు 

ముర ఆము: 

“దేవుని వెన్క_ మేలొ్క్క_నని(తేనుపు 

(గ కొని? దహాండు. 2.286, 

మెళగాడు 

మళము వాయిం చువాడు. 

(ఈ, రం 

మె కొను 
త్వా 

అంగ్ క దించు, ఇష్ట వడు, 

“నాకం దగినళకెలసంబుం గంటి దిని 

కెంతక మెకొంటి, 39 కుమా, 4,4. 

ఓ వ పవాళ్వురుల త పో 

భంగంబు సేయు మనిన డానికి మెయి 

చని వచ్చితి) నవ మహా, 4.60. 

యా, మెలయుకొనుః 

మెకోలు 
దుఆ 

అంగ్ కారము. 

6663 లేష్లిర లా నీయల దగబే య 

బాకీ మై మైకోలంము ౨? ఇహం, లీ,125, 

మె సీరగు 
jo 

వరవశ ముగు, 

“వాని వగ తెంచి మెనీరు గాని 

యిపు జె) రాధి, 2.114, 

మైపూత 
కలవవు, 

ఈహావముట చితడి మసెవూ6త బమళలి 
చనిన.ి? విక, 4.226, 



ెంమి.._._మెల 710 మల. మొండి 

“జీవత లైన నా శెదిరి ధీరత మె ' మైలసంతలో గంతులు 

మయి€౬ బోవ "నీరు రే, 39 

ళ్, వారి, 2.98. 

మై మజఅచి యుండు 

ఒడలు పరవ మై యుండు. 

స్వేచ్భాావవర్త రనలు, 

6ళశ్రంతము లేల నాయొదుటు బారులు 

తీఅండు మెల'సంతలో, గంతులు సా 

వంతయును గానం నయ్యెడు...?? 

““నుజీియు నచ్చోట వివారించుతణిని (పబంధ రా, 

మంద, గంధవహాప్తి మె మఆచి 'మొండాటలు 
యుండులి) శుక. 1.894. ముండితనం 

| మెమటువు శాఫీయా. 156, 
కవచము. | మొండిక స్పై 

“భగ లముల6 గటి మెమణు వల6 - 

జించిి? ఆ భార, భ్మ్మం ల్సి క. వు 

““ముండిక కు గులాము ముప్పెనోవుిి, 
లు 

యై మెయి బోవు చాంసం 5.118. 
అవలీలగా  పోగలుగు, 

గా | మొండి కెత్తు 
“వహ్నోం బడి కాలక మె మెయి€ వ | 

చరురేం? "కమా. 12.57, | 'ఇెంుంచి = తమ 
టి మ ' “వాడు ఎంత కొటినా ముండి ఆతి 

మైల పడు కదల నంటు న్నాడు? జు 

మాలిన్నమును పొందు. న మొండిచెయ్యి చూపు 
మడికి వ్యతి రేకం మెల, 

ర్ల "లి దను, కె. ఛా. 6.28. 
కంట — కళ్ వా డన్ని రోజులూ ఇస్తా నని ఆక 

దిగులు తిరు, మచ్చ తొలగి చూపాడు. వా, 

పోవు. ను చూపు 
యబ్లాలి hess ss చూ. మోచేయి చూపు, 

ల వాసి *నెనుుది నుం 
వచ్చు. ఈ మొండిచే వేల్ప గల 

వర. రా, అర, పు. 129, పం కి. 10. "ముండిచేతితో పగోవు ము 
మైలనంత | చేయగల, 

వముద్యవూాంసాదులు కూడా అ సాధ్య కార్యములను డాలు 

అమ్మునంత. "వేర్చుజాణ ఆని నిరననగా 
“మెలసంతలో, సు సర ఖే త్తని అనుటలో, ,.. 

ఘోషి, ౦,3 క్రీడా. పు, EZ కుమా, 8. తర, 



ఇండి... ముక్క 711 మక్క. ముక్కు 

మొండివాడు | మొక్క._పాటు 
మూూరుడు. వరాభ వము. 

క్షి చూ, మొండికు. విప, 4.88. 

ముక మింత చేసికొను మొక్క-పుచ్చు 
చిన్న బుచ్చుకొను, భంగ వఆణయు, 

టాం me శా, రా, నుం, 25, 
కకరా తొంగి మొ ం ను రే 

s సారం. 2.171. | మొక్యాపోవు 
మొకమున (వేలు పరాభవము నొందు, 

ముఖమునందు (వేలాడ. ““ముక్కు_అంబున నొంటి ముక్క 

పోక, é 

ఎవ నా అతి నన్ని హితులు వాల్మీ. 8,86. 
ఎదుట తేనహూడు మొుగంలో మొక్క మొలచి పోవు 

(వేలాడుతున్నా రనుట అల ముులిచి బోవు. 

వాలు. “ఒక్క. పారి అక్క_డికా లిక్క_డికి 
అంక వా రెవ్వుడూ తలపు 

నకు వచ్చు చున్నా రనుట, 

““కిధి రత్న పుబొమ ల 

నొ మిుికమున 

మువ్వుర మూ రులు 

జే మ 

నాంచికొన్న 

(వేలు చు న్నయవి 

నం-చు నా రుల 

ఊఉ. పారి, 2.6. 

మొకమొకములు చూచుకొను 

చూ. మొగముగాలు చూ-చదుకొను, 

మొక మెరుక 

ముఖవరిచయము, 

“ముక సెలుక గలదు కదే మక 

రలాంకుని యను6ణగు మేనమామకు 

సీక్రక ,) విజయ. 2.199. 

మొక్క చెడు 

ఆశాభంగము నొందు, 

“జిక వజవరాలు మొక్క. 

యిక్క్ళు_డక్కు_.డం దిరిగి,?? 

(పద్యుమ్న్ను + 8.75, 

శృాడ్తి 

చేసినచో మొక్కా మొలిచి. పోర 
గాని రండిటి వొ. 

చూ, మొలి-చి పోవు, 

మొకగ్థాావడు 

ముక్క. పోవు, 

భాస్కర. 26, 

మొక్కి. మొక్కించుకొను 
వు ర్యా ద యు చ్చి పుచ్చు 

కొను. 

“సాంప్ర దనర మున్ను (మొక్కి. గద 

(మొక్కు గొనకె వలయుకా జగం 

బునకొలి?) కుక, 6.8681. 

మొక్కుబడి 

చేవతా(పార్లన. 
రా 

మొకుు.బడి చెల్లించు 

-జ్ వునికి తాను ముక్కు. 

కొన్నవిధముగా నెజవేర్న్ను. 



“జంగం... మెయుగం 712 మహముగం.._ ము 

.. మొగం 

(వాసి “మొగం చూడను 

వానితో వ వూతం నంబం 

ధం వెట్టుకొనను ఆనుట, 

“రంకు బాడి ముహాం 

చూసానా టం పర 

చూడను?” “వాడు వేసినవనికి 

యింక వాడి ముహూం 

మాడ దలచుకో వేను.” 

ఇళత్నాదిరూపాలలో కాన 

వస్తుంది, 

మొగం నల్ల గా చేసుకొను 

కించవడు, 

“కవాల్ళ శ్లనాన్న గరి ర్లి ంచేటప్ప టికి 

మొవాం నల్లగా బే చసుకొని 

న్నాడు,” 

మొగంబు _వేసినటులు 

మొొగాన కొెట్టినట్టు, 

విడు 

ళు, అనుచు మొగంబు (వేనీనటు లా 

తన యూార్పుల నింకి యింకి పో, 

యిన, ఆము, 5.62, 

మొగంబుల బయ్యెద తౌతు 
అజం 

ఏడ్చు. 

ఏడునవ్పుడు ముఖానికి చె 

టను అడ్డం చెట్టు కోవడం 

ఆడవారికీ" అ ఈ 

“సీ షైలియ నని పిడిపించుకొని కన్నీరు 
దొరుగు్హముం౫ 0బుల6 జయెంద అలాాతు 

కొని యేడ్చుసుదతుల,”? ™ 
ఊఉ. హారీ, 1.53, 

మొగం మాడి పోవు 

అవమాన భాజను డగస, 

“వాడు చేసిన వన్నీ నాలుగు దబిడిలించే 

సరికి ముం మోౌడి పోయింది. 

మొగంమీదనే అను 

చూ, మొొూగానెనసే అను, 

మొగం వాచు 

ఆధవడి అనులు. 

“వాడు ఆన్న ౦కో'సం ముహం 

నటు-గా ఉన్నాడు? 
8 

మొగకట్టు 

1. కూడు, 

2, (పథాన మగు, 

““మలియయమును మొగ కటద 

బో 

జానా రుల్యాలుాక్తిడావాలు 

బాటు 

హా 

“సేనల 

న 

భార, ఫీహ్మ. 2,118. 

“కంకణనిక్టణంబు మున bse 

మొగ. మొన, 

“విధిచెంంగలో ఉంది ఆయిల్లు” 

అనడం నేటికీ వాడుక, 

మొగ క్"ల్సు 

ఉసి కొలు, పురికొల్పు, 
“ఆక్కు_రుపతిం దమ్ము, పోవు మొ 

కొల్చ్ప6గ6 జూలన నాకు భీము) డున్ ౨? 

భార అళ్ళ్వో, 8.81, 

గచాటు 

1. ముఖవటము, ముసుగు, 
“ముదు కగుఖీ మేళ్వురునకు మొగణా శు 
యుండదు సానిపండింలలి 

” ఫీమ. 1.112, 
2. అనపహ్నాము, 

చే ఇకళీళ, 16, 

యు 
అ 



ముగ చెయి” 718 ము యుగ 

ననన న
నన 

మొగతనము 

వొరుపవుము, 

ళద్వైగుతన మిది యాెని మూర్భత 

చలు వొంద, వానర సేన పె వచ్చి.” 

మెరా, పు, 66. 

మొగ తప్పు 

మఊమిగము ఆవలి వై 

(తివ్వూ,. 

“తండి ఇచదావునుస్పుడు వెంగ తప్పి 

యుండుకడల6 బోరుచు నుండోనా,”? 

శ్రార, (దో. 1.92. 

apt మునకు 

"మొగ తిరుగు 

వె తొలగు, (వక్క-కు తిరదగస, 

క 6జెగడు పడునట్టు మునగ తెరిగి యా 

(దుపదనందనుండు.?? 

భార. (దో. 4.102, 

కకళూంమో ద(6 గొెలిపినం బె 6 చెట్ల కది 

ముగ తిరుగుడు. *? కుమా. 10.66 

“కది మొగ తిరగినాడో లేదో కన 
బడింది వారిల్లుఎ* వా, 

మొగ. దగువాడు 

మొనగాథు , 

(వముఖు డనుట, అణి 

అన్న వుడున్నూ ఇంటే. ఆ 

అగ మే యిక్కడ ముగ, 

““వారిలో, "ముగ దగవాని కింత మని 

మూవక (తు ంగులు యెట్లు షన 

ముల్, జెమి. 2,48. 

మొగ దప్పు 

చేన చెదరి పోవు. 
“ము దప్పుం (దొప్వూ దర్చంబునన్ ౨? 

భాప్ము_. అర, 2,180, 

“కాండములు, నిగిడించి కపులు మన్ని 

నొనల జూచ్కి మొగ దప్పి యెవ్వరు 

మొన సేయకన్న .”? 

వర. రా, యు, పు. 211. పం కై 19. 

మొగదల 

ముందరి భాగము, 

“ఇటు రా|దంబుగాం బలి తెం-దునతని 

మొుగదల నిలువ వెజ-చి,”? 

పద్మ. 0౮.158, 

మొగదిక్క్కూ 
చూ, మగదిక్కు, 

మొగపడు 

ముందుకు వచ్చు. 

“మును దార ముళపడి మానుగల గనక 

అంబు అడిగి... 

భాను , కిష్కిం. 688, 

మొగ మగు 

అభిముఖు ముగు, 

““ముదలు వంచకునకు మొగము గాక 

నీత, 49, 

మొగమాటం 

దాహీణ్యం, 

“నా మొుగమాటంవల వాడి కా 

ఉద్యోగం యిచ్చాడు, బొ 

చూ, మొగ మూట, 

మయమొగమాట పెట్టు 

చనవును పురస్క_రించుకొని 

బలవంత పెట్టు, 

“వాడు మరీ ముగమాట పెిటాడు, 
లు 

కా దన లేక బాళింటికి పోవలని 

వచ్చింది.” 

మొగమాడువు 

గోపురము, 

చా 

మట జు ము, 2:5 



రజా స న మొహాం చూపి వెళు, “9 మ్మ 

మొగము చల మి 
య 

కకవాఢడు మొగం తప్పించుకొని తిరు 

తున్నాడు. నాకళ్ళ బదవలసీ వస్తుం 

బేమో ఆని వాడిభయం, 99 

చూ, మొగము వాటు చేసుకిొని, 

వొ 

ముగ. ముగ 714 ముగ. ము 

మొగమిచ్చమాటలు |  నమవ్వడు తనవారిని చూచు 

“ఈ నయగారపుం(వియము లీపస లీ మొగము ఇెల్లమి రాక మొగిదల 

ముగమిచ్చమా టలు.’ పం చెం పల. పు, 6కి, 
పారి, 1.125. “వాడు నావెనక నన్ను వవాలా నిందిం 

ముగ్గ మిచ్చు బా డని తెలినీంది. ఆది నాకు అందిం 

దని వారికి "తెలిసిన ట్రుంది, అం వేత 
ఖ్ 

సుముఖత నొందు. జ ముగం చెల్లక ఇటీవల మౌ యింటి 
కచలిం బడి యున్న పేరలుక | ద్వా రావడం చేదు. oe 

శయ్య పయి నాళ మోనికాంతలంటి డ్ 

దులవల ఆ చిన్న సహాయం కూడా జేయ 

మొగము కడుగు లేక బోయాను, ఇప్పుడు వాల్సీ ంశీకికి 

ఆఅవమానిం-చు, వెళ్లా ల ౦ కునే నాక మొగం 

“వా డింటికి ఇడితే మొగం కడిగి చల్లటం లేదు.” వా, 

పంపిసాడు,?”* రం “నువ్వు ఇలాంటిపని చేని తిరిగి “పిగా 

మొగము గంటు పెటుకొను నా యెదుటికి రావడానికి సీ కటా 

లు ముహం ఇలింది ౪ వాం 
అనంతృ పన్, న స. a ల 

తెలియవరుస్తూ మొగము. వ. 
గు మూతి చిట్టించు. జం కి కట్టు అలం 

అని యాడి మొగ౦బు నంటు. కారము, 
వెట్టుకొని యున్న సురనదీన౦దను ““మురు వైన చక్కని మొగముట్టు 
దెక్కు_ మొగం బెం? సవరించి. సారంగ, 1 Cy 

భార, ఉద్యో. ఆక | మైగము తప్పించు 
6. ...అయూ్యూర్వశి daa శవించి ద్గన నవుతో నికీ కనబడకుండా 

లేచి మొగంబు గంటు వెట్టుకొని 

మొగము చూపు “వాణ్ణి నమ్ముకొని యేమో, వేయ లేము, 

| సమయం వచ్చేసరికి వాడు మువాం 
కనిపించు, వచ్చు. తప్పీ సాడు,” వా, 

“వాడు ఇటువె సు మొవాం చూపి = జక న్ 

ఇపాలాదోజు అయింది, వా, గము తప్పించుకొని 

| 
చ జనా తాను తవ్వు చేసి 

ర్యా 



ముగ వంగ 

మొగమున గంటు వెట్టు 

అనమ్మృతిని సూచించు. 

నదివడనవ్వడు బాొమముడి 

వేయడం, ముగము చిటిం 

చడం అలవాటు, దానిన 

వచ్చినవలుకుబడి. 

*క్యాంము దన రాదు మొగమున గంటు 

చెటు.” శుక 3.2]. 
౬ 

మొగమున గట్టు 

నిరంతరము జూపకమునకు 

వచ్చు. ష్ 

కనిపించు. 

తాళ్ల, సం. 6.216. 

మొగమున బడు 

ఎదుట వడు, ఎదురించు, 

కళరాాధకోటి నా, మొగమున6 బడ్డ 

నె టదరి ముక్ష్తుదనో యటు సూచు 

చుండుమోా .) భార. భీష్మ. IT: 

మొగమున (వేలు 

ఎదుటనే కనబడు. 

దూరాన నున్న వారు మనః 

ఫలకంలో ఎల్ల వేళలా కన 

బడుటదు రన్ననందర్శ్భంలో 

“నటికీ వాడుక, 

కఠళీలంం బగలును మెంగమున, (వేలుచు 

బలి వాయి కున్న 4?” ఈవో, ర్ం 

కనా తొడుకు ఊ రెళి ఆరునెల 

అయింది. వాని రూపం ముఖాన (వేలు 

తూ వుండి.) 

మొగము విగించుకొను 

మూతి విగించుకొను, 

ఎన. 

715 

| 

1] 
i 

| 

ముగ. ముగ 

““నాగఇరకదవిలోకనంబునం చెల రేలంగి 

' ముగంబులు బిగించికొని... 

1 

| 

ఆము. 4.లిర్, 

మొగము మటమట లాడించు 

“కంంగ ము చిటి ంచు, 

““షుంళగము మటమట ' లాడింప ౬ 

దగదులిి ఉని. 8.78. 

మొగము ముడుచు 

ముగము చిన్న బు చ్చు 

కాను, 

“తన సపనోదరు నభునషదయమునక 
దమిుగంబు ముడుచుపడొనుల పాం వొ 

దె -స్ని బజహజాంలా, 1.46. 

యుగ ము తాచినోకు 
చుూూ మొగము బాను, 

మొగము వాడు 

ముఖము కళ తప్పి యుండు, 

కళ ఏండలాో తిరగడం వల 

“మొహాం౦ వాడి పోయింది 

“మళ  డేజూ ఆ న్నా డని & 

ఆమ్మాయి మువహాం వాడి పోయింది. 

వాడి 

ఇచా, 

ఈం 

మొగము సెదరు 

వైమనన్యము ఏర్పడు. 
దా 

6ఈ-వెంగము సెదరంగం బలుకట, జగతీ 

సురవభముతోడ సరి యని 

రార్యుల్ +”? వారి, హూ. 8.89. 

మొగ మెత్త నేర్చు 

తల యెత్తుకొని తిరుగ 

గలుగు, 

ఇది మామూలుగా తేద్య్యతి 

రశార్థ ౦లో ___ “వాడు 

మొన మెత్త లేకున్నాడు,” 



అర ఆట రన 716 ముగ. సున 

ఆఅ విన వస్తుంది, అవవూానం 

వల అఆఅనుటు. 
టా. 

ఈ రస భృ జూ &్రం వ(టి లె నాతులలోన, 

మొగ మెత్త చే రు నే??? 

బసవ. 5.125. 

మొగ మెత్త నోడు 

అవమానంతో ముఖం ఎత్తు 

కొన లేక పోవు. 

అవమానసూచక మెన చేప. 
యా ౭ 

నై. వచ్చినవలుకుబడి, 

జ. మెత్త నోడి.. - ఆకాన నాబ్బం 

జులంర, కవ, 10. 4. 

మొగ మెఅుక 

ముఖ వరిచయము., 
““ఇఆయాననుగుదరించి నాక జాలా 

“తెలుసు గానీ "హుంగమెణుక మాతం 

లేదు.’ CER 

మొగ మెణుగు 

ముఖవరిచయము కలిగి 

యుండు. 

“కాడి మొహం “నీ నెఅగను. వా 

ఉడెవరో నాకు తెలీదు. 

(వానిమొగమే చూడ లేదు 
ఏమాత మూ ఎరగ ననుట. 

“వాని "వుంహాూమే నేను చూడ లేదు, 

నన్నుగురిం చి వాడు ఏమేమో చెప్పా 

డటం? 

మొగమొగంబులు చూచు 

““భేగి యుంగిలి రోం తని సౌగ్గతుండు, 

మున వుంగంబులు చూడ సిద నరు 

వరుండు.?) ప్రబోధ" 8.58. 

వె, 

CM 

|| 
స 
| ముగమొగంబులు చూచు కొన 

గలుగు 

ఒకరి యదుట నొక రుండే 

అవకాశం కలుగు, 

వాడుకలో ____ “నివు అక్కు 

జక్కుడో పోవడం. నా కిష్టం 

"లేదు, తిన్నా తినక పోయినా 

ఇక రిచుగం ఒకరు మూచు 

కొంటూ ఉంళకే వాలు” 

ఆంకూోారంి, 

కర గక్కున నకఆఅక£్ మెంగ మొగం 

బులు -చూ-ీకొనంగల నలె గాలి 

కుక, 2.58, 

చూ. ఓఒకరివెుగ ముకరు చూ-చచుకొను, 

మొగ మొప్వు 

ముఖము వచ్చు. 

“జుడుచున్నదాన మొగ ముప్పు 
కన్న వి? భాస్క_. యుద. 156, 
“ఆంతే స్నే వాం-గా ఊంటూా వచ్చాడు, 

ఇపుడు వాలి ఎదుట తిటా లంజే 

మువాం ఒప్పడం లేదు. CER 

మొగ మోట 

దాతీణ్యము. 

“a! దురాత్మ ! సీక్ “ముగ్చరాట 

యుకింతయు లేదు,’ విహ్లు. 1.148. 

చూ వెంగ నరాటమని,ః 

మొగమోట పెట్టు 

దాతేణ్యము నువయోాగించు 

కొని బలవంతము చేయు, 

“వృధా “వంగ పరాలు "సెట్టి. 9? 

జప, 2,168, 
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మొగమోటమి ' చింప్రుకు మొుగచవాడ (చెం పుడు వడ 

లుంపుండు బండి వోకండం జఊజాతండు.?? 

దావీ.ణ్యము, =. బసు 7.186. 
“ఇ తటే భఘును లె ననీదుతలిదం[డుల 

పై ంంగపూటమిుం మహా, తర 

మగుతప్పు గాచితివి...” ల 
తారాళళాం. 4.210. 

భూ, వెుొగమోలు,. 

"మొగ మోడు 

“వంగ వరూట వడు, 

నంకోచించు.. దా యీ ఇకక ము 

వలన, 

“వారల కిచ్చకముగా వలన్ ముగ 

“ఇరా డి (పీయవాక్యములం పల్కు 

చారు” 

వర, రా, అర, 180398. 

“కముంగిళీకీ శకేీతెం చి “వంగ మాడ 

నగునె 27? అభిమన్యు ద్విపద. 

మొగలి వాకిలి 

1. తలజాకిలి, 

బి, హాజారము. 

“దక్ష వాటికయందుం దరు జేందు 

మాలిక "వెంగలివాకిట ఇఛామమును 

ర-చించె.”? భీమ. 1.74. 

“ఆవ్యనజాతీ నికా “మొగలి చాకిటి 

కీడిచి తెచ్చి...??” భల్లా. 5, శ. రఎ 

మొగవడంబులు 

ముఖవటములు, 
శక జంబుల ముగవడంబు అ తెంచి.” 

కోవా. 11.87. 

మొగవాడ 

1. ఎదులమె కప్పిన కంబడి, 
ప క 

కుకుం కా యెడను బలుపులు బెగ్డలగంు 
డు ధం 

గొట్టుండా శని భూడ ముటు. డింెకేల, 
అం 

| 
| 

ముగవడము వనునుల cI 

కవు రత్న కంబళ మని 

కోశకారులు ఇచ్చి వున్నారు. 

ఆ (వయోాగ మిదె, 

““జలభారలు ముదధారలం, జలదంబులు 

మొగ వడములు చండానిలవి,హా్యల 

గవారరవములు గారలు -గా గిరు అమె 

సమద సామజ'సమత ౯-4”? 

హారి. ఆ. 6. 

2, ముఖద్వారం, 

కకన్గంకర దాని య-చ్చటి “కేంగచెంచి, 

యంకకా.ండునుబో లె వారభ క్త అలర, 

నణిముణి "మొగవాడ డఅచి వితీంప.”?” 

బినవ. 4.98. 

మొగవాసి 

హారువము. 

““వలపులశేని తండి మొొగవాసికి 

వాసి ౫ దృష్వి దిసినకొలి? 
ee 

రాధి, 2,585. 

మొగవీణ 

చూ, ముఖవీ౯ణ, 

(ఈ. ర 

తగ సరి 

““వహారినీఅముల మొ సరి యనంగ.” 

భాను, లీ.17. 

చూ, వెంగముటు, 
డు 

"మొగసాల 

తలవాకిటి చావడి, 

“కణాునని యా రావణు "వముగసాల 

గాచి 

ఠం శా, యు, 303, ఫా, 28. కు: 
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'మొగసిది 

సౌందర్యము, 

కకమయముర వెరి కీికువంటి “వంగ సిరి 

నలవి 

ద్వి. పరమ. తీ.167 పా. 14. పం, 

మొగాననే అడుగు 

“వాడు చేసిన వస్నీ ముగాాన్నే అడి 

సరికి విడు నోరు తెజఅవ లేక పో 

యాడు.” వా, 

చూ. మొగానెనే అను, 

మొగాననే అను 

ఎదురుగానే తెటు. 
“వాడు పీ ద న్నా ము -గా న నే 

ఆంటాడు.”) వొ. 

(వాని మొగాననే తెల్లవారిందా 
చూ. నీ మొగాననే పొద్దు పాడి 

విందా * 

(వీ మొగాననే పొద్దు జాడ 

బందా ? 

నీచే దీనికి క ర్హవా అనుట. 
వాడు కాక పోతే యిం కెవరూ 

లేరా? బాడి ముహానౌనే పొద్దు పాడి 

చందా యేం” వౌ. 

మొగుడ బాము 

ముకుళించు, 

ఈఈ -సముంగుడలం శాజినయరవిందములను 

వాసి, గములు గములుగ మ సు 

ములు గరాడి.) ఫీము. 2.28. 

మొగ్గ తొడుగు 

మొగ్గలు కల దగు, 

ఆరంభ మగు అన్న భావా 

రంలో 
ధి 

గసారు, 
వాని 

““ఆఫుడ ఆశలు మొగ తొడగడం, 
యింతేలో యా పిపతు రావడం 

వాఠరాతుగా జరిగి పోయింది.” 

మొగ్గ వాలుపవిధమున 

“వరుగ వాలినటుగా, 
౧ a) 

వేసినట్లుగా, 

“కటకట! చాప్మోరమెను మొగ వాలు 
ఛూ 

చందంబున నడు మెగ నె తికొనుచు. 

బాతులమా6్డ6దన్ ౨” కళా, 6.181. 
దై 

దొమురాటలతో ము 

వేయడం, పల్ల టీలు కొట్టడం 

ఊన్న వి, వెనుకకు (వాలి 

చందా కారంగా "కాళ్ల తో 

దీన్ని ఉవ యో 

Ch 

ము 
౧ 

నవరానంగా తలను Em 

వరాపుట ముగ్గ చేయుట, 

మొ తముమ్ుద 
అటే 

అన్ని విషయములు ఆలో 

చించి చూడగా, 

““ముతంమోద ఆ సంబంధం మంచి 

దే తోను ంది,?? వౌ, 

మొ తానికి 

ఆఖరుకు, ఎంతే (శమ పడినా, 

“ముకానికి వాడు 

డన్న మాట. 
మొత్తి మోదర లాడు 

వట్టి పల్లార్పు. 

త సట సల నుతికి -చివ్వంగుల, 

మొ త్తి సాదర తు మ త్తకరుల, 99 

శృంగా. శా, 2,22, 

జెండికి రాస రా 
ar] 

Ch 
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మొతు లాడు 
అ 

జగడ మాడు, 

““ఆతని"పె నృపతిం గజూాది నిర యముల 

ముతు లాడుదురులి ఆము, 4.181. 

మొతు వడు 
DU =) 

దెబ్బ తిను, 

“ఇట్లు ముత్తువడి యము కింకరులు,’ 

శినవరా. 4.60. 

మొదటికి మోన మగు 

మూల చేది యనుట , 

భా స్కు_ర, 6. 

చూ. ఆసలుకు మూస మగు, 

మొదటికే మోసము వచ్చు 
అనలు శీ పిభూతము వాటేల్లు. . 

వడ్లీ వ్యా పారంద్యా రా వచ్చిన 

వలుకుబడి, 

వడ్డి దన్న ఆశతో 

అప్పీవ్వగా =~ అనే (మూలము) | 

రాక పోయిన దనుట, 
చూ, మొదలు చెడ్డ'బేరము, 

| 
| 
॥ 

| 
| 
| 

వస్తుం 

మొదటిచెయ్యి 

“ములు చేయి, 

మదన. శత. 29, 

"మొదటి పేరు 

(వముఖనానము, 

కక ముఖ్యవారిభ_కవరులలో చెంద టి 

పీరు)? రాధా, 1.54. 

మొద లంట 

నుమూలముగొ. 

పూర్తిగా అనుట, 

“ఆస లన్నియు ెంద లంట గోవి 

యున్న.” పాండు, 5,236, 

యా, 

మొదలారి 

మొదలార్చు 

' మొదలంట గోయు 

ముదటిదాక కోయు, 
రక - . వాండిఖద్డము చేతం, దడ౭ంబడ 

మొద ప ఖు జడం గోసి యతండు 

"వేగ ౧ జనియె లతాంగి! కుక. 2.225. 

యోచముట్టుగ వోయు, కూకటి 

(వేళ్లతో -జెకలించు ము, 

అరవళూ[దులలో ఒక అగ 

చూడు, 

(శ. రం 

నమూలముగా నభింవ జేయు, 

రాం 8.80, 

ముద లాయి 

నమూలముగా నశించు, 

ద్వా. 9.10. 

మొదలిదివాణము 

వణానఆనానము. me ఖ 
పుట్రనిల్లు "మొదలయిన వలుకు 

బళ్ల వంటిది, 

పు. పుట్రినిండ్లు శమ సంపద 

“వెందలి 

1.107. 

యిక్కు_లు పుర్యలట్మీకికా 

దివాణముల్ . పాండు, 

' మొదలి పేరు 

అగ గ ణ్యుడు, 

రాలు, 

అ[గ్రగణ్యు 

| “సుదతుల కీబూమ “ముదలిపేరు.”’? 

శకీయూర,. 1.86. 

మొదలు చూచి చె ప్లిలుగు 

వారు 

ఆవలి చస్తే (ై "పేగులు లెక్క. 
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చెట్టు వారివఆ చమూaమే ఆ | బెజలుచు నేరుగాలి "మొద లూడగ. 

వె జీదో "తెలునుకో గల 

వ. అఛచే చెట్లే తెలును 

కొనుటకు ఆకులు (తుంచ 

వలెనా? 

“ముల గాదె మాకు చో ల్ల తో 

“వందలు చూచు చే ప్రైలుగువారి 

కాకులు సిదువు "నేలళ్లి? 

ఉఊ. వారి, 4.95. 

మొదలు తుద లేని 

ఆద్యంతములు తేని, అనంత 

మొన, 
(© mea 

““ఆతదియుం “గాక ముదలు తుద లేని 

సుకృతదు, పి యలు భో గమునం 

వదింపస రామి,’ కళా, 8.245, 

మొదలు పెటు 
0) 

(పారంభించు, 

“క“ఆపారం “మొ దలు పెటి అప్పుడే 

“"ఇందుంచారాలు శావచ్చింది,”” వా, 

మొదలు ముట్టుగ 

పూర్తిగా. 
Pes ముటై ౫6 బోయి మోటు చె 

బడలి,?? ॥ 

ఇా_%వారి. ద్వితీ. పం క్షి, 1250. 

మొదలూ. కొనా లేదు 
తక ట్రూ వ్యవహోరం ఏమిటో -కాని "మొదలూ 

క్రాొ-నా లేకుండా ఉంది.) వొ, 

మొద లూడగ గూలు 

“ముద లంట గలు, 

త నాహానక ల్పిత మైనటిక్కు_యాం, 

గూ లెడు. మాని కై వడిన్ 4) 

పారి, 5.31. 

"మొద లూడు 

సిర్మూల యగు, 

66ర్రూ లము చల్ల నయెొం ముద లూ బె 

మునోర థ ముల్ ౫ కవిక. 6.211, 

వుల లెత్తు 

నవమూలంగా నశించు, 

చెప, 6.7. 

మొదల్ చెడు 

ఆం. భా, 2.225. 

మొద్దు యుగం 

చేత కానివాడు, “తెలివి వేని 

చాడు, 

కా డొెట్రి ముద్దుమొవాం, ఎందులో 

"పట్టినా లే స్ వొ, 

మొద్దు రాచ్చిప్ప 

మున్దుమనివి., 
(కొత, 297. 

మొద్దు వోవు 

శీము. 4.107. 

మొన కట్టు 

కలిసి వచ్చు, 

“తక్కు_టిరాజాలుం గారవులు నీకు 

వఐఇునకట రని చెప్పు.” 
ళు 

భార. కర్ష 8.127, 

చమన కర 

పాచ్చుు. 



“తున _ మొన 

న్ సలం, మొన 

OO 
కమనను గరలంగించు 

కెక్కు_ నికోపములును”, చ 

గంధ, 1.88. 

మొనగాడు 

నవమురుడు, 
యు 

(“సెక మూనగాం(డు “లేని ఎయు, గటిగా 
ఈం ౬ 

నారయె దులు??? 

అచ్చ. రొ బ్రాల, 20౦092, 

చనకు "ఎంయిదట నుండువాడు 

అన్న అర్ధంలో 'యేర్పడి 

యరా భావార్థంలో స్టార వడిన 

వలుకుబడిె. 

మొన చూప 

కనువించు, 

“ముగురు వేల్పుల దండ మొన చూప 

రాదా 

తాళ్ల, సం. 77-15). 

మొన చేయు 
ఎదిరించు. 

మాడు లోకంబుల మున చేసి 

యెదురు, వాండు గల్లు నెం? ' 

వర, రా, ఆర, పు. 280. పం, 22, 

మున జూపు 

ముల్లు 
మగు, 

“మునుప్రు తామరలకు మొనల జూపు 

శెలికన్నులు.? నిరంకు. 2,10. 

మొన దేజు 

వాడి కలది యగు, 

“సాన మొన దేణినయనంగశర 

మునం౫?? 

చరాపు, నమూన 

రా, బి, 8.180. 

731 న... మున్న 

చిమునపను 

క వృబడు, 

అకాజిషృంనపు ఈ గనగనంబు వియంంయి లం 

మూంగిన మాడ్కి జా) 

ఈ, వారి. 1.148. 

మొన లితు 

చంఐబకెను, 

చన లిడు నొండొకముద్దుం జెలువు.?? 

కళా, 6.196. 

"మున అతు 
బయల 

-ఇెంయిలక్ లెత్తు, 

నరస, 1.175, 

మన లేర్పరించు 

న్యూహాములు వన్ను. 
“డా వసెనంబు తీరీతిం దరతరంబ, 

వెడలి మున లేర్చరించి యుచ్వేల 
వృ తి.?” పారి, 5.2 

మొనల్పడు 

మున లేర్చడు. 

మొన్న జరిగినట్లుగా 

ఇటీవ తే జరిగినట్లు, 
చూ. నిన్న మున్న లాగా 

'మొన్నన కాదె 

ఇటీవలనే కదా. 

వాడుకలో __ మొన మున్న 

కదా వాడు పుల్తాడు మ్య 

వంటిని చాల అలవాటు, 

పండితా పథ. పురా. పుట. 5238. 

మొన్న పుట్టి నిన్న కండ్లు 
తజఅచినాడు 

చిన్న వా డనుటు, 



మొ స్పై... మొ౭ 

“వాడు మున్న పుట్టి నిన్న కండ్లు 

తెరిణాడు, ఆప్పుడే కళ్లు నెత్తి 

కాఇచ్చాయిలి కామె 

"యమొెసి౫.... 
ol 

మూూరుడు , 
శి 

తెట్టుగా నే సినబడుతుంది, 

సంపంగిమన్న. 98, 

“మెప్పు వధవ, ముప్పె ముం డా 

శొొడుకు లి వా, 

మొర పెట్టు 

"వె్మరో అని (పాభేయవడు, 

““పెల్లుళ శంఖంబు "మొర పెట్టుచు 
నుండుకా. 99 రాధి. 1.156. 

మొరవంకకడియము 

“కరవనూాలమున వెండి ముొురవంకకడి 

నంబు,”? క్రీడా. పు. కిl. 

మొ(రో:! అన లేదు: 

| 
| 

వంకీ, రెట్ల కడియము., 

అన లేదు బాబూ అనుట, 

"వెం[రో మే మన లేద సత్య మను 

నమోరక ఏన౬డ౯ రాచెలి*ి గీర, 27, 

మొజఅ యిడు 

“"వెుుటు పెటు, 
లు 

ప్ యెడం బతిం బాడగానక,ం కూ 

యుడు ముజ యుడు” 

5, “సం. 5.547. 

అవద తోవ 

ముక్క బోవు, 

““ముదమి నిం(దెయళ కి కి మొుఅవ పో 

కవండంగి?? కాలీ. 6.58 

వాడుకలో “మురిసి వోని 

బడే అర్థంలో నేడు నిలిచి 

"హార ముల 

ఈంది. “అ అందం “మురిసి 

పోయింది,” 

“ఆ గిన్నె ఆంచు మొరిసీ పోయింది 

వా, 

'మొ౪ణ వెట్టు 

పిన్న ఏించుకొను, 

“సకలజనుల ములు వెటిరి,?? 

“వ, 8.16. 
మొ వెచు 

రా 

మయుడు పెటు, 

క6గ్ల్మి ర్వాణుల6 ర్ కాశం డంచు మొల 

వైచె నొకో యన (మోా"సె నంత. 

పారి. 4.65, 

మొతిగేకుక్క._ కణవదు 
ఎవాచాలుడు అంత అపాయ 

కారి కా డనుట, 

“ఆతను దురునుగా మాటాడా డని 

యేమి భయపడ వద్దు, ముటి గకక్క 
యెప్యుడూ కలవ దని నీక "తెలి 

యదా యేమి? రూం 

మొజ్రిపోవు 

నక స కలది యగు, 

“ఆ కండ మొణి పోయింది. చా, 
అ 

'మొత్హో యను 

1 ఈన్టీ క్రో తేనియ బట్టి "ముతో 

యనంగ ఆము. 4.౮60, 

మొలకచందురుడు 

బాలచం[దుడు., 

“కమబుంలక చ ందనురుం దాల్చుముద్ద రాలు," 

భీము. 1.4. 

' మొలకట్టు 

అంక 



ముల... మొల 728 మొల... మెయిలు 

కర్భుంగరుముులకటు దంగు మాఆం౦ంగటలిి 
లు 

దా, 2.18.4. 

మొలక త్రి 

ములను చెక్కు_కొనుక త్తి 

శాం. స్,శేడు, 

మొలకనవ్వు 
చిజునవ్వు. 

666బని పలికిన "వెంలకనగవు మొగం 

బున నిగురొతుతల్సిం జా సుగాతి 

యు టునియె, 33 కళా, 4,..40. 

వార, 5.40. 

మొలక అతు 
ఇక్ 

ఆంకురించు, 

ళత్రబ్రంచుకొనుచుంల చొలిబి ములక 

ల త్మ? పాండు, 4.207, 

మొలతెంచు 

ముల "త్తు, 

“తరణికూటయున మే యెరలి పద్మిని 

మేన, వెంల తెంచువుుధువుద ములక 

కోండం? కుమా, 8.108, 

ములతా డని గటినటివారు 
దు (స) 

“వరుగ వా రన్న వారు, 

ఆఅంెకు (వతి ఇంగ బారూ' 

అసి అర్థం, మగవాళ్లు 

మాత మే ములెతాడు కట్టు 

కోవడం, ఆడవాళ్లు కట్టుకోక 

వోవడం మనకు Kner 

చానిమోద వచ్చినవలుకు 

బడి, 

వాడుకలో ____ “ముల తా 

డంటుూా కట్టినవా డల్లా”. 

“గోచీ చెట్టనవా డల్లా = 

చ ఖే సు పద ఇం ను ప మం నాసా నాట మం. వామ ముం మసం మమమ 

షాలు ట్ర తలతన్యత. దానన దము చ పు. మొద జహి తపం వ అ చటావాపి 

ఇత్యాదిగా (వయు_క్త మను 
తుంది, 

కూరా నత్త తగజంబు6ి గన్న ౫రిమకా 

ముల తా డని "తట ఆ తరి 

ఫు 39 Py 14. 

మొబ్మతాను 

ములు గల (తాను, 
cn ఇ 

వాంస. 2.151, 

మొలనూలు 

వడ్డాణం, మొలతాడు, 

తో ఇది - బంగారంతో 

వేసిన మొలతాడు - ఒక 

ఆభరణ  పఏపెేవచు కాని 

మామూలు జారం కాదు. 
న్స్ (సై లే "వేసుకుంటారు. వడ్డా 

లాం రకుతో శ్ ణు 

ఉంటుంది, 
- 

““జలగిమహీసతి ముులనూలు-గాల౭ జాటి, 
ళు 

పాలించెం గలిం గరికాలచోడు.'? 
కుమా, 1.52, 

మొలనూలున గట్టువడు 

సులభంగా వశ మగు, 

మొుల-తాడుతో కట్టి -వేపెనా 

వాలు ననుట, 

““మణీ నాకుల బెనల.ల చోటు గలి 

ని ములనూలునల గట్టువడుదు.?? 

ప్రభా. 5.120, 
'మొలపూన 

"మొొల[తాటియందు కౌకుడి 
లు 

పూన 
సీరాని, 2180; 



“ఊజంల_....వరాళకా 724 "పరా కా... వోాకా 

మొల లిచ్చు .  తిరువతికొండ, (శ్రీతకైలం 
మొలక లెత్తు., 

క“భృులక లాండొరుల ముేయులు నూచ్చి 

పోయి దాగర మొల లిచ్చివకరణి 

గాక కమా. 9.119. యుత్తు ఉన్న దనుట, 

ములలో చేయి వేసి నిలవెయు | “కో మోకాలిమరవ డాటడమే కష్టం, 

చూ. బొడ్డులో చేయి వేసి నిలవేయా. తరువాత సులువుగా యొక్క వచ్చు. 

ఇత్య్వాదులలో కాన వనుంది. 
2 ఆల! 

ఒకొొ-క్క- మెట్టు "వరాకాలి 

మొలవ బెటు షే 
పా. మోకాలితో మెడనరము పట్లు 

తత విచారము నటించు, 

నాటు, ఆ విణారము కలుగుటకు తగి 

మొలిచి తోను (మొలక పోవు) నంత కారణము తేదు అను 

“తడిక నంత మూతంతోనే పల్లు ఆ వఈాగిం చేవలుకుబుడి, 

వమా కాదు బే” అనువట్ల | మెడనరము వట్టుకుం కు తల 

డఉవయోగించేవలుకుబడి. తరగదు కాని మూ కాలు 

తడి శే గింజలు మొలకెత్సి సీల్లుకొని పోదు కణూ! 

“ఇంతలో-గా యేమో ములిచి పోవులే. | యని యామెక చూకాలిలో మెడ 

ర 

| 

i 

నట్లు సీవు మొలకెత్త వనుట, | *సవతిబిడలక చదువు రాక పోయెనే 
శాన డి 

ఏటా? అక్కడి కెళి యీపని చేసు 

| 

(తె. జా 
తొని రాల] వా, 

మొసలికి పడిశము Pere yn 
అనంభ వము, చూ. మూకొలి మరవ, 

బేంకేీళ. 74. మోకాళ్లు దొరులు పోగొట్టు 

మొపహా మింత చేసుకొను కునేవయను 

-చిన్న బుచ్చుకొను. యావనము, 

ఈ ఈస్ట్ ్ హు నూతటతివోటిమోా టు అ నసేసరికి 

వాడు మూవహా మింత వేసుకొ న్నా డుం” దం మ లం చంద అతనన టు సనంకాలతాంతకుకకా.. యా 

మోకాళును బట తలలును 
య ఆ) 

మోకాలిమరవ ' మడి వెట్ట నేర్చు 
మెట్లు మరీ యొుత్తుగా ఉన్న అసాధ్య కార్యములను చేయ 

ద. దాతు. కాకుల. తూ 

"తావు. గలవా డనుటలో నిరనవ 



తూ వే... మూట 

ఈవయోా భావద్యోతికంగా 

గించేమాట. 
పండితా. (పథ. పురా. పుట, తినీఏ, 

చూ, నేలకు నింగికి... 

మోచేతికింద నీళ్లు (తాగు 
ఒకరికింద బతుకు, 

కొంత సనిరననారంలోనే యిదిె 

ఉవయు క్త మవుతుంది. 

ఒకరు జెంబుతో స్ళ్లు 

వోస్తుండగా, నోటిదగ్గర 

ఇండు చేతులూ నెట్టుకొని 

అందులోనుండి వాడ మో 

చేతులగుండా వదేసేళ్ల ను 

ఆాగే మరొకడు వి డనుట. 
“వాడి "మూ చేచెకింద నీళ్లు తాగి “నేను 

బతుకుతు న్నాను.’ వా, 

భూ. మాచేతికింద గంజి తౌగు, 

మోచేతి మడుపుటిల్లు 

మూ చేతిముడుపువ లె కట్టిన 

కట్టడము. 

రెండేండ్లు కలివి కట్టిన 

కట్టడము అని న, ర, 

మోచేయి చూపు 

తే దను. 

“పీకు కొండంత ఆకతో పోతే వాడు 

“ఎరా పేలు చూపించాడు.” 

మోట బెౌలిదుకు ముకుదాడు 
గాదె 

బౌ 

కల 
నా హాస కా ర్య ము నిర్వ 

రించు. 
అట 

కుకు). + 2, 

' మోటలు గట్లు 

మమూలు మాడు మై 

“కాలువలు గటు, 
౬ 

మూటలు గట్టి తోలగా నీరు 

వచ్చిన ల్ల నులు, 

“ముని పిణియ మోళు రనము మాటలు 

గట్టక్ 7? లత. 1.రిరి, 

మాటు నతు 

ఇంచు చారం, చెడివోవు, 
రు 

వఠావా, 1.95. 

తరము మ రన రప 

అనాగ రక హోన్యము,. 

మోడి సేయు 

జ నాదరము చూపు, 

““ఆవ్యలన మూడి సేయ కెంతయు 

సంతుష్టి చేయ వలయం.) 

హారి, ఈ. 10.816. 

మోడునకు సిగ్గు - (కలదా ఇ) 
ళ్ 

అనంభ వము, 

"ఇంయిండెకి సి గేబుటి ? అన్న 

రూవంతో వి శాలు (పాం 

తంలో ఏపిన వస్తుంది, 

నగ్నా నికి దగరదిె. 
౮౯) 

డానికి సి గేమిటే ? అనుట. 

న 

వరాడు 

"వేంక కేశ. 72. 

మోడు(బతుకు 

శుష్క... జీవితము. 

జగ, 187. 

మోడ్సుకెంగేలు 

నవుస్కా-రము, 

“మూడు కెంగేలు కరుళాసము చు 

నకును,” తకం i 128, 



726 మోము. వాము 

మోతాదు మించు 

ముత మోతు, 

మోతుబరి 

ధనవంతుడు, 
. 18. 

—-0 

మోద కట్టు 

మూదుచేత ఇతురు గడకటు, 
అజం ts © 

మోదు లాడు 

దెబ్బలాడు, 

““తొొడలును వీపులున్ దలలు నెన్న? 

“డిందిగ మోాం౭దు లాడు-చుక్ లి” 

ఆచ్చ. రా. యు, 194. 

మోపాది వచ్చు 

ఆపాయము కలుగు, 

(చః ని (బ్రౌన్. CD ర 

గట్టు 

గడి గాదం మాపు కట్తుటె 
62 8 వం 

వచ్చినది. 

“మాప్రులు గకువు ఇంతి మునుకొన్న 

వీల"? తాళ, సం. ౮.1l5క, 
a ౧ 

మోప 

తకజ్వుర్శరం బె సవారుచాపంబు నవలీల 

మో పెటి విజేచీన.. ఎ 

భాెస్కు_* కుూూల, 707. 

మోము చెవి జేర్చు 
ర పాన్యనంభాపణలో స 

కళ ద్వి ౬క న్వినుం డడిర, జెప్పద 

నంచు మోము చెదిం జేరిచి రీమియొ 
కళా, 4.5, 

చూ. వవులో చెప 

| 

| 

చ 

| 

ఆకకింప్రు, 

మాము జూడక 

అలత్యముగా, 

_ “సాము లన్నియు మాము జూడక 

ఇయొుటి-ది,?? 

గా, హరి. (పథ. పం కి, 1428, 

“వాడు జేబులో చెయ్యి సెట్టి ఎంత 

వసే ఆంత దాని మువాం కూడా 

' చూడకండా ఇచ్చి వేస్తూ ఉంటాడు. 
పా 

చె యూము(దిప్సులు 

మూవూాతిదిఆఅుపులు, 

ముఖ్యంగా ఆడవాళు అనం 
టి cn 

తృ _ప్పిని తెలుపుటకూ, లేదా 

వెక్కి రించుట కూ ముఖం 

మూతి పిజవడం 

మామూాలు, 

“మాము దెప్పులు జబామముడి అటోొము 

రాని జంకెన కావరంపు6 

బారు? కుక, లీ.849. 

మోమున వెన్నెల గాయు 

ముఖవపికానము కలుగు, 

““దంతమరీ చులం దజమిల్లునవ్వు, వింత 

యె “వఎరామున వన్నెల గాయం? 

దప కల్యా. 124, 

తివృడం, 

ప. 

మోము ముడుచుకొను 

కోవగించు, 

““మోూంయదం జలక మోన మిట్ మో నె 

పడ్డ, వపు. నింతకు “సూము ముడుచు 

క్నిన. బహూ, 2.61. 

మోము వెలుక పాయి 

“జంగ ము వెలవెల పోవు, 

““తనమాము వెలుక పాలం, జనియె 

న్నిదురింప “ఆ లిసదనంబునకకాలిి 

భుక, 2.94, 



“ఇజూామహేు_... వరార "వాది... వఎరావీ 

చూ, వెలవెల బాటలు వల వెల పోవు, 

"తెల్ల బోవు, "తెల తెల పోవు, 

మో మెజ చేయు 
కోపించు, 

వము వచ్చిన పుడు మున 

ముజ బడును గదా! 
ee 

6 ముకి ననొకేవు మో మెలిగా 
క తా లు 

జేయు,?? శా. మా, 2.1]రి, 

మో మోటమి 

ముఖదాతే.ణ్యము, 

“క్ చావోటలు మౌని 

నిక్కు౦ బతింగింప వేలి” 

మోయని మోపు 

ఛరింవ రానంత భారము. 

“ఆయము రెంటికి నన్న షానముల్యూ 

వఎవూయని మో పిడి ములుగ నెట్లాం? 

తాళ, నం, 6.167. 

cn 

సిర జహముఖీ కీ 

పారి, 1.883. 

మోరకొట్టు 

చంప కౌయ. 

““కనీగుం పులు తిట్లు మోరకొట్రంలం 

జాూారుం, డస సమసుఖంబుగ 6 ౫ కొను. 92 

శంక. 1.411. 

తయా, మూరికొొలటు, 

డు 

మోరతోపున 
ఎనుకముందులు చూచు 

కొనక, గుడ్డి గా. 

“ఇ మూరతో పున నిన్నాళు మోస 
పోతిగా? తాళ్ళ, సం, 1, వు. 75, 

మోర[తోపున 

సులువుగా. 

కళవైనుము పహారిశ్చుం (దవిభులయు వసిస, 

మునిమాట చెల్లి ంప మోర్మత్రో పునను,? 
వహారిళ్చ. ar భా 1756. ప్ర 257, 

_ క“కాసరువగమాట 

యాది క్"ట్టులు 

చపేటముల వంటివి, 

అలుకలుల గుస్ 

' గుంపులు తిటు మోరికొటులు జూరుం, 

ద'నసమసనుఖుంబుగ్ళ గ కాను.) 

కుక. 1.5890. 

ఊహా, మోరకొట్టు. 

మోరు మోరులు నోవు 

వ చనా రాచిప్పలాంటేిడి 
es అజా 

ముక్క. పోతె “ముర 

పోయింిదని నటికీ వాడుక, 

“తలను... మూరు మారులు వోవం 

నొలుంగలటిి 

పండితా. (పథ. పురా. ఫు. 802, 

మోవ నాడు 

మననుకు తగసలునటు గా 
ళా 

మాటాడు, 
en) 

"తాక నాడు, 

“గోవిందుడు వెన సీ కొయ్యాత నాలకం 

గడు, మూవ నాడ చవఎఅచతు ము 

-వెంక్కేము నీక?” తాళ్ళ. నం. 4.87, 
““తనమిో౭దల సాలపు మాటల, 

మావ నాడ లేక యింత ముక్కి_ తిం 

తాళ్ల, నం. 12.241. 

మోవి జజ గిడి నవ్వు 

అనషముగా, చాటుగానన్రుం, 
రు 

““ఆఅనుచుం బరిఫావల బోలెంద మాస 

పొరల, నాడ మోవి నిడి 

యాంగు నవ్వుల ఆము. 2.21, 

మోవి తీపాను 
అధర పానము చేయు, 

గాను, 

చదెగి 

“గాని టి 

'బెజుం 

ముదు 
ది 



'చూప్_... మాను 

ap) 

మూవి తీ, పొెనెి...ి? 

మోవి విరుచు 

ఐదసి విఆటుచు, 

రాధి, 4.15. 

చూ నది విరుచు 

'మోవులు నంజుకొను 

అధ రామృ్బుత 

ముద్దులు గాను. 

“ముభువు గోలుచు మూానులు నంజు 

కొంచు...)” కళా, 6.128. 

మోసకారి 

వంచకుడు, 

“వరానము చేయువాడు. 

మోసపుచ్చు 

వంచించు, 

పండితా. ద్వితీ. మహా, ప్రటు, లె14 

వాడు నన్ను మోస పుశ్చు నాడు.’ 

మాను, 

నాం 

కళసప కు 

వంచితు డగు, 

“కన్ను లం గానక మో'సపోయితి.)) 
రుక్శాం 4.115. 

మోసము తెచ్చు 

ఆనము తచ్చు, 

ఇందులోని వఎవరాన ము 

వంచన కాదు. * మొదలి శే 

మాసము వచ్చు” స్ 

అయిన వాసనిలోసన వఎరానవము 

వంటి డిది, 

కకకాలం్యబం న్నరులకు వయసు బుచి 

“రా 'నముళి చచ్చుల =? ఆము, 2.79. 
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“నగాంత వడిం ౫న్గొని చొక్కుచు నంత | మోసము వచ్చు 
కళా, ర్ి.నీ?, ' 

(వ తొభఘూత ము 

యినము వచ్చు. 

కకం "నము వచ్చుట యరుడ్, ఆయూాసునల 

దదర్వ భావ లిచటి బృెగాల్యా, (గేనరులు 

బుతుర...?? కుక. ౨,856, 

“బర దూప కాది రాతమసుల మరించ, 

శర చాసములకు “వరా "సము వచ్చె 

సము కిం 

వర. రా, నుం. పు. 58. పం కి, 11. 

చూ, మొదటికే పా'సము వచ్చు, 

కలుగు, 

మోసు లెతు 
ఆలు 

ఆఅంకదించు, 

66 మో 6కులు "“వరాసు "లె త్త? 

"చవి. 4.128. 

మొన మర్జాంగీకారం 

ఎన రైనా అం నీ కారం 

వాచ్యంగా తెబంువక పోయి 

నప్పుడు వారిని ఒప్పిస్తూ అనే 

యాలు, 

(మందకన్నుు 

ఒక విధమైన న్మేతరోగ గస 

మననేతం. 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట, 108. 

(మంది పోవు 

చను, 

“మంత 
పోవ,?? 

(మక్కుూబడు 

(ముగ్గ వోవు, (సుక్కి- పోను. 

ఈ“ యాత్రలు (నుక్కి_ (మక్క. బడిరి,? 

కుమా ల! 12.155. 

మా పపర పర (మంది 

పంచ, 85.44. బొ 



[మూగ —|మాను 729 (మాను. (మాను 

(మాగన్ను పడి '  దైూనివలె చేపలు దక్కి 
అర్థ నిమిాలిత నే తముగా, యుండు ఆని భావం, 

(| మాం గన్ను పడి వెడం. దూలగు | 66 మానుపడి మేను బహుతర-గానిల 

దునున.ి? కిక. 4.168, బొంది.” భుక. 1.279. 

(మాగుడు వడు (మానుపాటు 
మ త్తవడు, నిక్చేస్థా భావము, చేష్టలు 

“క _ కంటనీరు మలంగ నీకు మన్నత 

నూపక మొగుడు వణక.4?? 

పండితా. పథ, చీయౌ, శ్రుటు. 179. 

దక్కు 

666కు ల చేల మొక్క తె మురారి 

గనుంగొోెని (మానుపాటు వె మె, “నిలతొొన 

(మాదల కన్ను నున్న చో .?? "పారి. 5.17 

వాలిపోయిన మ. మాను పెట్టు 

పండితా. ద్వితీ. మమా, ప్రుటు. 108. నంభింవ జేయు. 

_మానిచొప్పికలు ““నంగీజిబి శేషంబుల, భృంగీగణ 

కల్ట బొమ్మలు, మొస్పె (మాను క న. 

కళత్ర [య్వజఖలం చల్క బైమ్ములును దంతపు భా అత 

బొమ్మలు చములిగాజా బ్య న్న రులును (మాను మట 

కం. 

| 

(మౌొనిచొప్పికలు నల్లడ నోలిన పేర్చి 
9 కమా. తీ.కిర, “ఒక్క కొరడు గొ.టట యొక (మాను 

ఇభ I) 

(వతి జ కు గిక్లు, మందున కైనను (మౌం కను 

ల స ముం నందును లేకుండ  "నేలాడు 

+ నంత,’ బుసవ. దిం, ఆ. రి. 

(మానుదేటు బస్, 8.65. 
(మాస్పడు. (మాను వడు 

జతి.) విక. 4.219. టు క మాశ్చర్యాదులతో వ. 
సేం బుట్టు యై డు గా సి శ్చేష్షు 

ఆకులు రాలి చెట్లు (మోడు నిలుచు. 

అగు, “మును (మాను వడియొ?) 

ఆము, 5.107. కుమా, 9.49, 

(మానుపడు (మాను సెందు 

ము డూప, . నిెజేప మగు, ని శ్చేష్టు డగు స్ 



(మా లు (ముగ్గు 780 (యుచ్చి (ముక గ్రా 

““తదనంతరంబ యప్పుటి, 

(మాను సెంది వికృతింహిత మె ము? 

భార, ఆశ్రమ. £2.62. 

(మాలు దెంచు 

సోలు, 

“తావ గ వాలిన తమ్మి జేకులభ ౦గి, 

చాలారుంజూపులు (మాలు బేరం” 
విక, 7.102. 

(మింగనగొండి 

తిండిపోతు, 

“క్యక లోకములు సేవించిన పం డ్, 

(పాకు మా వున్నదే (పళయాగ్నిరు. ద, 
మింగననొండి వె (మింగితి బసవ, 

లింగకువమూదరదుల చాలితకిబాణారుి?, 

పండితా, ద్వితీ. మహి, పుట. 217.18, 

మింగుడు వడు 

మింగ బడినది అగ, 

“| మింగుడువ డె బకుని చేత మూల 

జణీంగి నృపా!) భా, 10. నూ 446. | 

(ముగ్గుక జ్ఞ 

ముగ్గువిండితో చలమోాద 

గ్ చినగ్ఆ. 

ముంగిట గోమయంబున గోముఖుము 

దీర్చి కడలు నాల్తుగ (ముగ్గుక జ ఎట్టి. 59 

Si 7. 141. 

(ముగ్గు పె 

రంగవల్లులు తీర్చు, 

యొక్క. "వేదిక, ను తేషు ముగు 

జ నెక ముదియ...*ి కళా. '.58. 
లు య 

క్స్ (ముగ్గులు ఆర్చ్బు 

ముగులు వెటు. 
ap) ల 

కని లయము -చక్క_్లలగా నలికి నిచ్చలు 

(ముగ్గులు ది రు నింటికిక్ ,? 

రుశ్యాం 4,107, 

విదురశవము ' 

t 

| 

(ముచ్చిలి పోవు 

దొంగిలించు. 

' 4ర్లీత్ర్య క్ క్రొంంకో 

సగము రాతిరి వేళ.” 

వర, రా, సం, పు, దిన్, 7. పం, 

[(ముచ్చుగోర 

ఇద్దదోొంగ, 

(ముచ్చిలి పోయి 

| _యుచ్చుజూపులు 

దొంగ మూపులు, 

కకమకుంగాళ 6 
n'a) 

జూళ్రలు వర్వు-”” 

నాం (ముచ్చు,బొద్దు 
ఆర రాతి, 

థు 

జూన చ్చ (ముచ్చు6 

ఆము. 6.18. 

(ఈ, ర 

మొక్క బోయిన గుడి మీద 
బడినట్టు 

మంచికి పోతే జెకు కలిగి 

నట్లు, 

“కడు భ కి (మొక్కల జనుచో, గుడి 
మోందం బడినయటు కవలయిపతికిన్, 

బడిబడి డానము లియ గల బొరం 

బడల గాళికని చేత దొ'సగులు తగి లెక్ ఎ) 

వారి. 4.90. 

(మొక్కు వోయిన దేవర 

యదు ర నటు 
ర aa) 

ఆడ బోయిన తీర మెదు ౩ 

నట్లు. ప్త 

“ఈవేళ (_మెంక్కాల బోయిన, చేవర 
యొెదు రెం బువదేవర  మనకుం, 

-గావల నీ నవర మియన్టైగల డా వచ్చిన 

వాండు రండు తావమరసామవయులొ. 

'దశావ, వు 647. 
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_ముకుు.ల గుట్ట యం_బహ్మ 

సూజసీయును. జక తొట్లు, 

*“మాయడు మూ రుల నిటి (మొక్కుల చేతకానివాడు, జలివఐి 
గుట్ట. 99 a 

గా. హరి. (పథ. పం కి, 2103. స న 

_మొకుగ్రాలు - చెల్లించు యక్షప్రశ్నలు 
("ముక్కు కష. 5 తీర్చు, 

ళళష్టోోద్రి (మొక్కులు చిల్లి ంచుకొొలికో 

“గాంగ నాతల డకేటం 'దెరుపతి కరిగి ' 

వచ్చు. శుక. 2,549. 

మొక్కు. "వేయు 

నమస్కారము చేయు, 

_ముగ వేయు 
గ 

ర్థసాగ్గునబ్లు జేరు, 

“హర జే రంత గల దంతయు 

క (యొగ చని,” 

కమా, 12.169. 
(మోడు వడు 

ముండి దగు. 

““పలపీ రథికులను నూతుల్క నణలకిన 

(మోడుపడ్ యు౦0 డో నా నా 

రథ ముల్”), భార. ఖీమ్మ. 2.89. 

యం|తము వేయించు 

రశఠు రకు కట్టు, 

“పిల వాడు మదీ చికి, పోతున్నాడు, 

ప్ దయి నా యంత్రం వేయించండి? 

కామో. 

చూ. రక్నరేకు. 

యంబన్న చేయు హో హాస్యము 

తెలివి లేనివాడు చేసే వేళా 

కోళము , | 

శివ 22, 

న. 

అంతు చిక్కని _పశ్నులు, 

భారతంలోని కథ వచ్చిన 

మలుకుబడి 

“నీ యతపళ్నల శకెవడు సమా 
ధానం చెబుతాడు? వా. 

యజ్ఞం చేసినంత సి 

కష్టసా భగము, 

ళ ద్ర ప్ల్లలనో చదివించడం అంజు 

సం డేసీనంత పని.?? వౌ, 

యథాతథముగా 

ఉన్న దున్నట్లుగా. 

యథాయధథ అగు 

చెల్లా చెద రగు, 

టు... దొట్లి యథాయథ లగుచు 

విజిగి.?) మను, 4.108 

యద్వాతద్వ౦గా 

అ _న్తవ్య_న్త నంగా, 

“వాడిదగ్గరక వెల్లి. లాభం లేదు. 

క్ మన్నా యద్వాతద్వ౦ గా జవా 

విసపసాడు,? వాం 

యద్వా తద్వా లాడు 

అ_ నవ్య _న్రముగా మాట 

లాడు, 

(కింది వయోగంలో యదా 

తేద్భము లాడు అని. ఉన్నది, 

'సంపంగిమన్న 54 4 



నయ 
నన
ా 

త పదుగు రొక్కెడం గూడుపట్ల నే 

క. ణా పుకు, కలము కట్టడి కే సుజల 

అ_స్టువ _స్హపు oo ముకండు.'? వ్యాఖ్యా. ఇాటు, 

బ్బ వా స్పతి సంభావనరూకలు నివు దృచ్చికముగా 

ఆఅపలా పించుకొని ఊమెవువ టె యద్వా 

తద్వాలు చెప్పుచున్నాడ aol దై వవశాత్తుగా, తేలవని తలం 

మామా. . 59. ముగా. 

న షష? యాయవార మెత్తుకొను 
స స. విచ్చ వెత్తుకొను. 

ప యాయవారం [బహ 
బారులు చేనుకునే భిశు. 

యాయాూావరం అన్న దాసి 

యమయాతన పడు 

నానాబాభా వడు, | 

“ఆ యిలాలం పాపం & యింట్లో 
జ (ఛషప్రరూవయమె యిది, 

యమయాతన పడుతూ cme “పాపం ఆ కుణాడు యాయవారా 
ఉ త్రగయ్యాలళి. మామ ప sl Bs OED 

ముగ డేమో వయ్యిండ్ల పూజారి. 33 వ 0 తక 

ఆమ 

యును న్ అంతా, పూర్తిగా, 

యమభటులు, | బన. తిం64. 
క్ వట్టుకొం కే వదలని రకం [  క్తిప కరుడు 

అనుట, ఉపాయశాలి., 
కాత. 15. 

యు యు కి పత్యు కులు 
యాగీ సెట్లు లో? 

రు జంటవదం, 
ఆల ది మట, 

' యములు , 
పడు పదటేజాలనుంకే యాగీ పస్తే ఆపా 

స్తున్నాడు.? స. యుగంధర[పజ్ఞ 

య్మాతసంచి అసాథారణ ( వతిభ, 

ఒక విధమగు చిన్నగో నె, | యుగంధరుడే ! 

దినినే ఆసిమిసంచి అంటారు, బాలా నవురుడు, 

Go) కకవాం-ా 1 కు . భరుడే | వాచ్జో 

యాదవకులములో ముసలము గురించి ఏలాంటి శ యనా అక్క ఆ 

_ పుట్లు లేదు.” SE 

నర్వేవినాశమునకు కారణ | యుగచర్య సుద్దులు 
మేర్చడు, పాతకాలపు సంగతులు, 
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దిన మనా 

చర్య అన్న ళ్లు యుగాది కొక 

సారి జరిగ దన్న అరంలో 
యి 

యుగ చర్య అంటారు, 

కశక భూంయ చది యొల యుగ చర సుద్లు 

లయ్యి?. వాంసస 1.190. 

యుగము (గుంగిన యట్లు 

(వళ యము వచ్చినట్లు, 

“కాయా ఉగము ఏకము చేసి 

నాడు, గెప్పు అ ల్లరెజు మెక్ట్ర 

నాడు” అని అర్థం, 

అట్లాంటి వే “ఈకారా వాడా 

ఒక ఈంది. * ఊరు నాడు 

ఉడికి పోయింది” మువలయిన 

వదాలు, ఈ ఉఆగము ఊరుకు 

తోడువదంగా 

గోచరి స్తుంది, 

అస 

వు 

మొన్న గన్నయపు డే. 

(గుంగినయ కున నాలం 
యది ౧౧ 
కుక. 8.149. 

శ ఖతి ఈ ఇ తభ టి 

యు ము 

బోయి?” , 

యేషాగాథాలు 

న్లపు మాటలు, 

““ధారబోనితి రూకలున్ను నీవు 

గహించకిాని యిషువలె యే సా 

గాథాలు ఆడేది ఇఆస్ఫపవోయి!?” 

జామా. పు. 

యోగకేమ మడుగు 
కుశల వశ్న చేయు, 

“ఆనుచు బాంభవాదిజనుల యోగ 

శేమ్క మడుగ భద మఖిల మనియె 
నత౭యడు,?? 

ఆఅ నవ 
యాడ్? 

88. 

వాం 5,84ర్, 

జరిగేడాసిని దిన. యోగన్నిద 

యుగాంతమున విష్ణుం చేవుని 

నిద, 

యోగపట్టము 

యజ్లోవఏవీతమువలె యోగి 
ధరి చెడిన్నూ త్రము. 

యోగపై 

“పండు వెన్నెల యోగపశ్తై పొందు 
బంది వెచి, (పొద్దు నిదపు మేన 

బూన్?) ౨ సారంగ, 8.181. 
చూ, యోగపట్ర్రము, 

యోగాసనములు 

ఆననములు, 

యోధానయోధుడు 

ఏీరుడు, గొప్పవాడు, సమ 

రుడు. 
mp 

““ఆంతెమంది యా ధాన యోధులు 

పోయీ పని కాలే దన్నమాట,.? 

ర్త”, 

రంకులగాంట్లు 

వ్యభిచారులు. 

ఇది దూవణ లో ఆవ 

ఇయోూాగిం చే ఒక తిట్లు. 

పండితా. (పథ, పురా, పుట, తశేతి, 

రంగభూమి 

రంగ నలము, 
అట్టా 

రంగ మెకుగా 

చ విది కక్కు. 

hee రంగ మెక్కడంవల్ల ఆత 

ని కెక్కు_డా ఇప్పు కూడా పుట్ల 

లేదు,”” అ, 
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రం గలరు |! రంతు సేయు 

ఒవ్రూ, అల్ల రి జేయు, 

రంగవలి “ఆతిథ్యము గొని వారి తన, చేతో 

హక. xa నొలయ రంతు నేయనివిద్య్వ, 

ర Kes ద్వా౨త౦బు6 జూచి...’ ఆము తే.4. 
© వ్ 9 

నాటక శాల, రం_ధాన్వషి 
రోంగసలము తవమూలు వెదకువాడు. 

చు 
నాట్యము జేయు-చోటు. 

రంగుగ నోలిన రాటనము 
రంగుల రాట్నము, రంకుల 

"రాట్నము, 

““ర్కగుగ నోలిన రాటనమున గుండల 

బోలిన.” కుమా. 11.171. 

రంగు పొంగారు 
-వెటుగససలు డేటు, 

“కగిహాంతంబుల దీపపంకులు “చెలం 

౫౬౯ రంగు పాం "గారలగక 3? 

హాం'సన. బెల, 

రంగు మార్చు 
తను కు నా 

తానే మార్చి చెప్తూ, 

లు 
నా, మా, 27. 

రంటదెపష్ప్పరపురచన 

అతుకుల కూర్పు, 

“రంటచెప్పరపురచన మాబతుక్కు 
జంటల శ్రీపతి శరణ మె నిజము. 

తాళ్ల. సం. 19.1814. 

రండాగర్భం 

చెవ్వుకో ఏలు లేనిది. 
కరంాగర్న మగుట -గ్యాదని యటు 

నిటు ననం దో౭పకు? పాత, 6448. 

“మాడు మహా రం ధా న్వేషి, ఏప్పుడూ 

తప్పులు ఇతుకతుందడ 

డం తప్పితే వాడికి వేరే పని లేదు 

ప రాయివాళ 
మన. 

వా, 

రంపపు నంసారము 

కటకటగా నడచు సంసా 

రము. 

తాళ్ల, నం, త.1?22?. 

రంపల గొట్టు 

ముహాో దారుణం మాన కార 
యెలా 

ములు చేయువాడు. 

“రం పెలగొటు గాక బలు రాయిడి 

క తెయ గాక యెప్పుడున్ ,?? 

భ నాభి. 2,60. 

రంభలాంటి పిల్ల 

ఇఒవాలా అందగ త, 
అజాన్ 

కరా ఆమ్మాయి శకేం?ి రంభ లాంటి 

పిల. ఎవడో ఒకడు వచ్చి లత 
ణంగా చేనువని పోతాడు. వ 

రక్షరేకు' 
వీ దానివార ణార౦ “రాగి 

"లేకు ఏదో యంత్రం (వాసి 

"తా యె త్తు తో వేసి బిగించి 

చేతికో మెడకో నడుముకో 

కొటిునది; 
5) 



రఘు.ర చ్చ 785 రచ్చ-__ర చ్చ 

రఘురాము తమ్ముని సిలిచి' రచ్చ చేయు 
కొనుచు కలహించు, గోల చేయు. 

అలో లత ౨ణా ! అంటూ, వాడుకలో _. దఠశీణమహీమాం 

“కనకనగ సీమ6 ల్సి వృతముతి నీడల, 

బ చ్చ రా అలై గమి ర చ్చ ప కు శ 
కనను నా మౌనాన “నోరు మూసుకొని 

ఈ న్నా వాడు నన్ను ఊరి జే రెచ్చ 

| 

' 

“లెస్స తెరువాటు గొట్టితి లెమ్ము తంలో ఇది ఎక్కు_వగా వాడు 
టం-చచు, (గుడ్డ కాలం గన్నీ రుం తారు. “ఏవిటా ముతత 

(గుక్కికొనుచుం, దగినమాటక నో కేది | అ న 
దానియిల్లు, వెడలె రఘురాము రచ్చ ఎనన వ్ 

తమ్ముని మలి-చికొనుచు,”? యింట్లో పాద్ద నమా సనం 

కుక, 8.181. రచ్చతోనే నరి “వోతుంది. 
బాణాల, కాళ. 99. a 

చూ. అలో లతమ్మణా అను, రచ్చపట్టు 

రచ్చ కీడ్చు రచ్చతిన్నె. 

వీధి కీడు, కలపహామున వలెలో ఒక చెటూ దాని 
| పకా మక 2) 

కీడ్చు. చుట్టూ అరుగసూా ఈంటుంది, 

ల స అక్క-డ రెతు లందరూ చేర 
లోనిది క తేగాడా డం వమూాట్లాకుకోవడం అల 
we 

మ. ళ్ ల వాటు. లతణయూా వేరు 
“20౬వ దె కుదవ గించు 

లాం ర చోటు అని అర్థం, 
కొ నేలలవాటువై వచ్చునది, 

గొట్టి రచ్చ కీడుస్తు న్నాడు, అంచేత | మాకు. మను. 2.4రె. 

చను మీ సాయం కోరక తప్పింది రచ్చబండ 

bhi = వడి మంది కూర్పుండెడి 
రచ్చ్చకొట్రము 

హి | బండ, 

రచ్చుచావడ్, 

“జీవ వాముకడ వీధిని, గోవాటము రచ్చ_మాను 

నందు రచ్చకొట్రముపొంతన్ , 99 

భార. ఆను, 4 96. 
వలెలలో ఇంతులు కూడు 

ళు చమూ 

నలమున వెంచిన చెటు. 
య ర 

| 

| 

రచ్చగొను “ఉన్నతం చజెనరచ్చమా నొణని 

గుంపు కూడు. కడ సె.” ఊఉ. హారి, 5.57. 
కట రువడి వియచ రులు వచి 

అ చ ఎ లచ యొనరు రచ్చనొని యాడు? టి ల్సి 
న్ రానా 5౧.1858, కలహించు, సంఘర్హ ౯ పడు. 
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ననన ననన 

“పచ్చిక జబూయయుుం 
ww 

౧ 

నందలిపరాకునం డజేలుచు...? 

పాండు 4.49. 

రజ్జు లాడు 

“అవనవ్యము లగుమాట 

లాడు, 

కకరుము “సేం జెల్ల బాపనయ్యా ! 

"జేమి, 

వగుదు లి” 

రటుక తె 
అ [Ee 

సాహా 

ఆలిగి యొంతటి రాజునాం్యడ ని నను 

బటి పుటుపాపలం జేయురటుక తె 
లు లు రం చాక 

(క్రీడా. 129. 

ళరజు లాజెదు మంచీ గురసు 
Cal pan 

శుక. 2.474. 

వికు"రాలు, 

రట్టు గావించు 

"కచ్చ ె క్కి.ంచు, గోల చేయు, 

ఆఅగుడు అహః 

“ఆడుగ వచ్చిన మనసు రానట్టివారి, 

రట్టు గావించి మగ చాలి బట్ట డానీ, 

తెర! శుక. 2. 105, 

“సంసారం గుట్టు వ్యాధి రట్టు, 97 సా, 

చూ, రట్టూ రావిడీ, 

రట్టు వడు 

ఇతరుల దూరుకు పాల్పడు, 

క“వారిజానన ! రట్టు ప్రార మిచటటి 

శివ. 3.132. 

రత్నకంబళము 

ఒక దినుసు కంబళి, 

రత్నము వంటివాడు 

ముంచివాడు, (కొష్టుడు, 

జ 

జిలుత పాయము రధము పన్ను 

గలు వెలుంగు నిచ్చలో, రచ్చ మయొనర్చ్భు రథము నన్నధ్ధము చేయు, 
““హన్నుము నా కాక. చిన్న తేరు, 53 

| పాండు. గ. 125, 

రబ్బరు దొమ్మ 

అంద మైనది, 

| ఇటీవల వచ్చినవలుకుబడి, 
(లలితకు మున్న పుట్రినపిల్ల రబ్బరు 

బొమ్మలా ఉంటుందిట 

' రమణ కెక్కు= 

శోభిల్లు, | 
వ రమణ కమ్ము.) 

మె 

వసు, 1.18. 

రమారమిగా 

సువమూరు, 

రవరవ 

(చునసావము 2) త్వరగా, 

““5వరవల జనుబెంచిరి భా, గవతసుధా 
రసము (గోల గడు లోలుపు _లె, 

తివిరుతమి6౬ బరువు లిడుచుం (ది, భువ 

నాకసు "లెల్ల హర ర పుణ్యాటవికిన్ . ఇత 

భాగ, అఆ, 2, 

| రవరవలు నెజపు 

మన సావమ- కలిగించు. 

““రవరవలు “నెఅప్రు.?” విజయ. 1.150. 

రవరవలు : వాడ మరు 

మన సావములు కలుగు, 

“ఆవల బచదరిిపంగా రవరవ లాడ 

మెన్మ్మది బారి కెంతయుడ లి” 

సారి, 1,42, 
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కవ్య మ్జు రస్తు మీఆలు 

నర్శగర్భృ మెన, దిని మూలం రన్స్. ఆనగా 

“రవ్వ మోటుచరసో కలు?” వై న్వమున కు రోజూవారీ 

పాండు. ల.66 యిచ్చేబ _త్తెము. 

రవ్వ యొనరించు కాని ఆ తర్వాత అడి 

రచ్చ చేయు. తెలుగులోనికి విలు వై నది, 
“రవ యొనరింప వల దంచు రమణి (వకాశవంత మెనడి అన్న 

దోడు, కొాను-దు గుట్టు నం దన అదంళలో వచ్చింది. 

గృవాంబునకుం న స టి పుష్వైకర చొనఆహోరం తెంాకు 

చూ. రచ్చ రాయిడి, రవ్వ రట్టు. 

రవ్వ రట్లు 
పి 

జం, 

రవ్వ యము 

గిర, 238, 

““రబ్బస మెల్ల చమిటికి 

రటును నికు 
సి 

రవ్వలమారి 

కలజవాలీలి. 

మదన, శత, 70౦0. 

రసకర్వ్నూరము 

క ర్చూరరనము, 

రసణగుండు 
aa) 

గాజుగో భాలు, 

కాన్ యా, 2న]. 

రసచెక్కులు 

కాచు కలివినవక్క-లు, 

కాకీయా, 856, 

రనదాడి 

ఒక జాతి అరటి చెట్టు, 

రసాయనసాస్త్రము 

కెమిస్ట్ 9. 
జై 47 

మినవిన లాూాడడం సామాన్యం 

గనుక వచ్చి ఉంటుంది, 

““ఆటలరు మెం డే ననిండు(పాయంబు 

కలిమి, రసు మోాజు-చు నాతని గేస్తు 

రాలు? సుక, 2 100. 

రాక చిక్కు 

రాక నిలిచి పోవు. 

లు నిర్నిరో, ధానుపమౌా న సౌఖ్య 

విభవాపిమెయిక౯£ "వసస రాక 

చిక్కి నక, 9? శుక, 1.417. 

రాకాసిబుద్దులు 

పాడుబుదులు, 

డా నమ. వా, 1920, 

రాక్ “ట్టు 

రారా పోరా అని యేక 

వచనాంతముగా పిలుచు, 

కకరణాము “నేయు వేళ రాకొట్టి వీలుచుటు, 

పొడి యిదియ మిగుల భజన కొక్క లి 

ద్వా 7.65. 

రాగి దేజు 

ఎకతం చెక్కు, 

కకదను దివిని రాగి చేతీ పలుకక 
యు న్నే 2 పాండు, లి,182 



రాగం... రాచ 

రాగుంజు పోగుంజు లాట 

ఇటువారు ఇటు నచ్చునట్లూ, 

అటువారు అటు వోవునట్లూ 

"తాటిని గుంజుతూ 

ఆటు, Tug of war అని 

నటికీ ఈ ఆట వాడుకలో 

ఉన్నది. 

పండితా. (పథ, పురా. పుట, 460, 

రా గుండియ 

కఠినుడు, 

“ఐడిది రాతిగుండె అనడంి 

అలవాటు, 

కాళీ, 5.800. 

రాచకురుపు 

(ప్రాణాంతక ముగా ము చె 

లేచు చెద్ద(వణము, 
(శ. ర్ఫ 

రాచవాడి 

రాజధర్శము, 

రాచపుండు 

రాజ([ నణము. 

చూ. రాచకురుపు. 

రాచబాట 

నా. మౌ, 156. 

రాచ వెట్టి 

రాజులకు చేసిచాకిరి, 

రాచకొొలువు, వెట్ట 'చాకిరిలో 

నిదే ఈ వెట్టి. 
శక ఫు దాకా a చె టి 

శచ్చునో,?? 

మౌన 

ఆడే 

రాచి... చఛాజూ 

బోయి, 

ట్రారగించి. 39 

జసం లె, న్ ల, 

రాచి రంవమున పెట్టు 

క్రీడించు, బాధించు, 
కఆకురిన కోడలిని రాచి రంపాన "ఫెడు 

తుం దని విన్నాను? 

రాచి రంపాన బెట్టు 

మిక్కి. లి కహ పెట్టు, 

“వాడు తన భార్యను వాయు కత 
పెడుతున్నాడు. 95 కాయో 

భూ. రాచి రంపమున సెట్టు, 

ఇప్ 

(వధాననగ రము, 

““హిదరాబాదు ఆంధ్ర (ప్రదేశ్ రాజ 

ధాని” వా, 

రాజు బెట్టు 

lt; రాజుకొొనునట్లు వేయు, 

2, ట్ షె వజణచు , 

లా ర్హశాష్ట్ర్రమేనసములం బగ రాజం 

బెట్టి. 99 భార, కర్మ, 8.124. 

“పాయి రాజ చెట్లు. 9 వా, 

రాజాన 

“రాజజమూద ఓటు. 

“పోవద్దు రాజాన పోయితి తేని”? 

పల, ప్ర. 112. 

రాజాన్నము 

ఆం|ధ చేశంలో వండు ఒక 

జక రక మైన ధాన్యము, 

రాజనాలు అని వనవహోరం, 

రాజాబహాదరు 

. ఒక దిరుదు. 
చి 



"రాజు... రాజా 789 రాటు... రాతి 

రాజుచేతి నిమ్మపండు 

రాజాడరణ ప్నాతుడు. 
“| ప్రబలి రాజులచే నిమ్మపండు ెతి”?, 

పాండవాళ్య. 65. ' 

రాజుబంటు వాసి 

రాజుకూ నేవకుడికీ ఉన్నంత 

అంతరం, 

పా_స్తిమశ కాంతరం వంటిది, , 
ఈక బ్ర,ంయము నాయవమ నెన్న ఆ బయం 

బున రాజుబంటువానీ దలంపకా?,ి? 

రాధి, 8,141. 

రాజు వలచినది దేవులు 
రాజు మెచ్చినది. రంభ, 
వంటిది, 

6ళఉఆమున రాజా వలసీనది “జీవులు... 

లోేోకములోపల నిడి నానుడిమాట,”? 

తాళ, సం, 7.64. 
cn 

రాజువేషమువాని రంగు 
తెల్ల వాకేవర కే అనుట, 

నాటకం అయి వోగానే 

రంగు కడిగి వేస్తారు గనక, 

రామచం. 4కు, 

రాజో ! రెడ్డే ! 

ఎవ డయిటే నేమి అనువట్లు 

ఉవయోగించేవలుకుబడి, 

గీర, గురు, 20. 

రా జౌనొ, రడ్డి యౌానొ 

ఏవి కా నున్నడో అనుట. 
నిను గలయ భర వోపగాం డన 

"నేలు కోల భుజమున నిడి దున్న. 

అరమ త అలాల. నాను 

దోలుబా౭యచు, ఆవ యన నేలకి రా 

జానా రడ్డి యానొ, నాంటి కిపు డేమి 

. రారాజ్కా యేటి కలస? 

సారం, 21 14. 

రాటుపోటులు 
రాజీ, జం, 

ఈఈ __ఆ రాటుపోటుల కాన నిక్కి, 

శని. 5.14, 

రాణివాసము 

అంత పురము, 

| “రాణివాసంపు సతులు పార షమలం 
| గొలువ? ఉం, రా, ౪.186. 

రాతికొడుకు 

కప్ప, 

రాతి కడుపులో కవ్చ 

లుంటా యని మన వాళ్ళ 

ష్ అందు_వై వచ్చిన 

షేరు, 
““రాదికొడు క నయిల్యలారకాతి 

చట్లు,5? పాండు, 5.8314. 

రాతిగ్ట్టుబాట 

వట్టి రాళ్లూ గుండ్లూ ఉన్న 

దారి, 

కాశీయా, పు, 2, 

రాతిపారు 

అడుగున రాయి కలనేల., 

కాకీయా, రతిం 

రాతిమీద వంపు తెలియదు 

బాగున్న ప్పూడు లొ టువాట్లు 

బయట పడవు. 



రాతి... రా పొ 740 ల అరమ 
రాతియుప్పు తల "కకమ్కు_వలపునం దబు కూర్చ 

న న ఇక్షు ము,క్క్కును జెవుల్ రాపాకుకొనిన 
నము[దములో పుట్టుఉమా. చోటు.) సారంగ, 1.109. 

శ. ర. | రా([పతిమ చకి)_లిగింత 
రాతివీరుడు గ on™ 

క్రుని వి గహాము, 

వల్తెైెలలో క్రులను “దేవతల 

వలె మ్ US సూలు 

సూజించడం అలవాటు, 

అపి 

ఆం 

విగహోలను క్రు లంటారు, 

“రాతివీరునికి వీరము ఇంచుకా 
"లేదు. తాళ్ళ, సం. 7.260. 

రా(తి వవ శ నక 
ne: 

ఎల్ల వడు, 

“యా తావసలC దిరిగితి, రాతి 
పవ ళ్గనక శ్నుము రాకేందుముఖీ1)) 

వాంచ, 8.1459. 

రానార గొన గల 

జాతిలో నార తీయ గల, 

అనాధ్య కార్యములను సెజు 

వేర్పుజాణ ఆను నిరన 

నారంలో, 

షా కమా. 8.]85. 
రానార యొలువ నేర్చు 

అసాధ్య కార్యములను చేయ 

గలవా రనుటకు నిరసన 

సూచిస్తూ అనమాట, 

రాతితో నార తీయ గలుట 

మాటలా ? న్న 
పండితా. (పథ. పురా. పుట. 559... 

రావాడు 
దాయము, 

వర|వహయత్న ము, స నా. 
కకం యో దృఢ, సాాంతునిం జాచి 

రాషపతివు చక్కిలిగింతలు వేలం 

గంటిచే యెంతయు రిత వేము మన 
యిద్దణ చేష్టలు నన్న నవ్వుచుకా 

పరమణయోా, 

రాబట్టుకొను 

ఇచ్చినదానిని మరల వచ్చు 

“రకటికి రెంథుగా నొగి వడి రాం 
Ge 

బటి,” రామ, ౪66, 
౬ 

రామందాడిగా 

అనంఖ్యాాక ౦గా, 

“రది తిర కాళ్లకు జనం రామం చాడి-గా 

వచ్చారు.” " 

ఊచానర "నె నంం 
అయా 2 

లో 

అంక మోాదికి 

దండె త్తి వోవడ ంద్వ్యా రా 

వచ్చిన వలుకుబడి. 

రామబాణం 

తప్పి పోని, 

నిశిత మైన, 
“వాడు రామబాణంలాంటి చాడు,” 

యులుం శన, 
(co mae 

““ఆవిడబజోలికి ఎవ పోతారు? అ 
ఇభూఖఇంలా పెకి వస్తుంది.” చా. 

రామరాజ్యం 

సుఖియముగా ఆన్న రాజ్యం. 

అనంద వదము, కళ యి 

కూర్చునది. 



కాటా లాలు 
741 క 

ee తాక నం, న. క 

“కృష్ట ేవరాయల ఊన్న లా. ఊరకే రాయిడి. చేనిం? 

పోయింది? ' వా! 
రుక్యాం. 5.111. 

రామ రామ అసి రాజ్య “మేలు రాయి, రప్ప 

. తావా? 

వ 

క్ “చిం కట్టుకొని పోతావు?” 

అనువట్లు ఉవయోాగిం మే 

వలుకుబడి 

రత ర్ట పిదబాళ్ళ కొంపా పొలం కాస్తా 

కాజేశావు. నువ్వు మాతం ఏం 

రామ రామ అని రాజ్యం ఏల 

పో ఆతావా లి) వాం 

రాయంచబోదల నెలయించు 

జన్నంటుతేండగా తవ్వూ 

చారులు పట్టించుట కై ఆటు 

నిటు తిరుగు, 

4ళజ్రశ్రైక్ర్ ఛచాయంచదబోదల 

యి6-చి నడిపింప రే లాకో పడంతు 

లిపుడు.?? పారి. 1.106, 

రాయి గుద్దు 

శల గుదు, 
cn డా 

పివు బుది మొలినవాండవు గావున 

"తాయి గుద్ది బూటకములు పాటిం చితిని, 

భర్మజ. 

శల "నెల 
య 

రాయి గొట్టిన గొడ్డలి 

ముండిబాడు, క ఠథతినుడు, 

56ఘుంటిికసిదుండు రాయి గొటిన 
థి లు 

గెడ లటమటకా౭ండు మజవోమా 
డత 

యలా౭డు 4?’ 

ణా, వారి, ద్వితీ. పం క్తి. 647.48. 

“ఇది రాయి రప్పు పల్లం జెడి మి టిడి 

మాకు మట యిది పొ మిది గ్య 

యని వివరింపంగ బె, టి్ద మె యు 

"ప్పెచింగు నక్క_టికిఏీంకటిలాన్ క 

కంచ. వేం. 4.169. 

మిదె 

రారాని యెడ 

రా సూడని చోటు, 

చుట్ట టేక మెంత గలిగిన, 

లారానియడక రా వారల పె 93 

హాంస. 5.తి25, 

““రారానిచోటక పోతే పోశానివా 

టలు వస్తాయి.” 

రటున 
జ 

మౌ 

రారాపు 

“రాయిడి, 

““రామా ఆటని కాని మందా, రారా 

పేల యే మాయె. రాధి. 58.6. 

రారా పొనర్భు 

కొను, గలి కజూ మెటు 
భలం లై Fe) 

“తభుకంయజాపులకు విద్వాంసు "లె నను 

రాముతోేడ రారా పొనర్చ్ప 4? 

కుక. తొ,1ర్, 

నిజ 

రా అరగించు 

రాళ్ళను కూజా కదిగం _ 
చ 



“రాలు... రాష్ 

గల - ఆనగా ఆతి మనోపవార 

మనుట. 
శ 5 త్రీ ల్ కళద్ర మాం వుట్ర జం[త-గాతముల ౭ా 

గర లగించు, విమల-గ-౦ధర్వంణు విద్య 

మాకు"? మను. 92.45. 

రాలుగాయ 

పోకిదీ, 

కాత. ర్ర్, 

రాలువాయి 

జాలువాజిం, (నవించు,. 

కశత సములు దళుకా తె రాలువాలు,?? 

కోమా. 1.86. 

రాలెడు వడపిందె 

రాలి వపోవ్రునది, త్వరలో 

నశించునది. 

గాలికి రాలినపించెలను వడ 

వించి లంటారు, 

శళజాలెడు వడపిండా నీదురాజ్యం బన 

గజాలా కవీక. 6.42. 

రావణాసురుని కాష్టం 

ఎడ అెగనిదిె. 

రావణాసురుడి కాహం ఎప్పటికీ 

ముండుతూనే ఉంటుం దన్న 

(వతీతివై వచ్చినవలుకుబడు, 

“ఆ యింటికీ కు 

రావకా సురుడికాస్థ్రంలా నముండుతూానీ 

ఈంది.) 

యా యింటికీ 

వా, 

రావి జూడు (బహ్మ్మారాకాసిచూడు 

ఎంతే ఆకర క మయి సొ 
య్ 

అందు తో .చే8 యు న్న్న 

742 రావి. "రాహు 

ను. 

[(వమాదమును గూడా గవు 

నించు అనులటు, 

తాళ్ల, సం. ఏ.5ఏర, 

““రాబిజెటు బాగానే ఉంది, కింద 

పడుకుందా మంకు చానిమోద (బవ్మా 

రాషమసీ ఉంది. 

రావిమాని పూవులు 

"లేనివి. 

కుందేటికొమ్ము వంటిది, 

తాళ్ల, సం. 7.84. 

చా 

రావిరేక 
ఒక నగ, 

“ఆర మాూమందరలి రావిేక తుల 

కింపకా.?? సారం, 1.850. 

రాశి కెకు్కా 

గణన కక్కు... 

“ఎవ్వని చరిత్, మియ్య కో లె చాసి 

కక్కు లోకముల? 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. కిరిక, 
చూ, వాని కక్కు... 

రాసి కక్కు 

(వసిది కక్కు. 

“రాని కెక్కు_నట్రి యా బూ రాలు 

"'సేనేవు, తాళ్ల. నం. 8.680. 

రాసి పెట్టి ఉండు 

విధినిరారిత వెం ఉండు, 
ర ఘా 

“ఇందులోని (వాత (బహ్మ( వాతం? 

కొత, 841. 

రాహువెట్టు 

ఆడో గించు. 

““ఎఏలని పయివారి దంతిఘటల మద 

ముల రాహు పటుటయంుంలిి 
తా 

కార, ఫీవ్మ. 1.141, 



'రాళ్లు---రిత్త 7438 రి త్త__రీతీ 

రాళ్లు తని రా ళ్ల రిగించుకొను 

వమి తిన్నా అరిగించుకో గల 

అరోగ్య ము కలవా దనుట, 

పి ఎకేవిరాళ్లి రాళ్లు తిని శా శ్లరిగించు 

శ్రాానే వయసు, అంతలో సే ణా 

అంటా వదమిటి CRE కామె” 

దింగులు వాయు 

వింజలు జాం, 

క "జెల్స్ మించు మడు వీంగసలు 

వార,” విప, 2.79. 

రితకు రిత 
Pn టు మమ 

వ్యర్థముగా. 
య 

““రితకు రిత చనియెలం -గాలంబులి 

వర. రౌ చా వు 40. భం క్రి © 25; 

రిత చను 
Pe 2) 

వ్వర్త మగు. 
సాయ 

ఈఎక్స్ మోర మహి పుణ్యా మెటీది యో 
౧ అ 

ఫలం,బునకు రా కది రిత చనునె 

యనియుల౭...?? కళా, 2.6. 

రిత్తచెయి చూపవు 

లే దను, 

నుముతి. 70. 

రిత జంకించు 
ఆంజ 

ఊరికే బెదెదించు. 

“కతు లంకించు వారును దత జంకించు 

వారును.) పారి, 4.67. 

రితనడి 
అయనే 

వట్టి అవవాదు, తవ్వ చేయ 

కన చేసి నాడన్న ఆఅవనింద, 

వవెడ మేరు, 
ఉన 

ంన్చపయళఃమిండ నం, బరమె 

రిత ఒడి వచ్చె నవనిలో నాకు 
స 

పండితా. ద్వితీ. మహి, పుట. 49. 

సస జం 

రిత్తసావు సచ్చు 

వ్యర్థంగా చనివోవు. 

ఈద ౪ ౦ యక ౦ళభనంభవుల౦త టి 

మానుసులు నిట్టు రితసావు సతుశచే 

నను 

యని.) భార. కర్ణం 2.17. 

రిమ్మ వటించు 
ఇ eం 

వెత త్తించు, 

““రావణుమాట్క రిమ్మ వట్టింప మారీచుం 

డి టనియె.,”? 

వర. రా. ఆర. ఫు, 180. పం కి, 6. 

రిమ్మ వొడము 

ఖు పుట్టు. 

““భండవా తి మనోడాంశు దండ 

ఉమ వీ — వకు, నమ్మహా బేవు నెమ్మది రిమ్మ 

వోటమి కుక 2.454. 

““బమ్మ కన బుట్రు రిమ్మ తెగులు? 

సా, 

రివ్వు రివ్వున 

ధ్వన్వనుక రణము, 

అతివేగమును సూచించు 

టలో దీని నువయోగిస్తారు, 
“గగ నంబున కెగయు కాకోదరానికం 

బులవి౭క, రివ్యు రివ్వున జశగిది చను 

నాకనపు€ జువ్వలు మింట “నెలాయ,ి? 

౦స, 3.909, అలర 

రీతీ పాతీ లేదు 

ఏతీ సియమమూా తేవు, 

“వాడు వేనేపనికి ఒక రితి పాతీ 

లేధు, ఛా 



ఈర ద-__._రూఢి 

రుుదభూమి 

నృశవొనం. 

666 డిదం౦ంబుతోడు గా నా రుద 

భూమిం గడు న(పమత్తం జ కా 

సప్రండ నంత? 

ఇ₹ా, వారి, ద్వితీ. పం కి. 1685-66. 

రు దాక్షపిన్సి 
య 

కవటవ_ర్తనుడు, 

వలి రు దాతు కటుకొసి 
య లు 

అహింసా వతం ఆచరి స్తు 

న్నట్లు నటించి వీట్రలను 
హక: చి 

కొటివేసిన కథ వచ్చిన 
అం ర 

పలుకుబడి. 

శ ద్ర రు చాత పిల్లి గా డెక్కు_డ దొరి 
అకా. 

కాడు, చూపే సన్యాసే కానీ అంతా 

దాంగవేహాలే,? వా. 

రూక ర్మ్నుట 

డబ్బు, జం. 

(కవ్తగో జ్ఞ బదియైదు లీకన్న 6 గోక 

యొకటి, కాక యుండిన నొకమేక 

"లీక పోయె రూక రుశ్రైన నీవలెల గాక 

గణి కాకు 

బహులా, ర్.87/, 

నిరం. 2.128. 

దటి, రాకలకుం చిల్చునా 
లు 

అంబు”? 

రూఢికి నెక్కు 

Ce కక్కు... , 

విందో, 2.117. 

రూ, రూఢి కక్కు, 

వసిది (సిద్ధి "శక్కు_ క పేర 

"ఇక్కు-. 

“కాడి పెకు 

భార. (దోణ. 2.199, 
“సతుు_ లంబంనును సరనత జని ౦-చి 

రూపశేఖలచేత రూఢి కక్క 

"కక్కి నగజములు 

-వేలవటలి? 

ఉపా, 1,459. 

రూపు 

నశించు, 

. “హఘాేటరెదేభవీరభటకోటులు రూపి 
పోవ.” జెమి. 2.40. 
రూపు చెడు 

నరించు, 

““మంచయును మడిమం చయ్యును, 

రూపు వెడి తిరుగుడు వడిం? 

కా, వారి. 1.148. 

రూపు మాలు 

నశించు, 

“మహిభరంబులు రూపు మూలి 

యుండ ఎ వివ, 1.51. 

రూపు రేఖ 

రూపు రేఖలు అని వాడుక, , 
వాడుకలో “వాని రూపు 

“రేఖలు” అంటారు, వంపులూ 

వంటి మాట, 

తరాంత నవున్తంగా ఆకార 

విశేషాదు లన్నిటికీ సూచక 
మయినది, 

పండితా. (పథ. దీమో, పుట. 174 

రూ పేదు 

రూపు మాయు, 
నాశన ముగు, 

“వారిధుల్ రూ “పీదుకా.? 
పాండు. 5,358, 

నాంపులూ 

న్యరూవ 



ఇంటి __ రెండ 

రెంటికీ చెడు 

బ్రహావ రాలకు దూరు డగు, 

కవాణి మూపి సే నీ కేం వసుంది రా. 
అలి అవల్ 

ఈంటికీ చడం తప్పి జే.’ 
Ge 

రెం డడుగులు చను 

కొంతదూరము వోవు,. 

కామి. 

కకకనుంగిొనుచుక చెం డడుగులు నట ' 

రెండ రామడ 

ఒకటి రెండు ఆమడలలో, 

వాడుకలో “ఒకటీ అర తవ్వ 

లుండవచ్చు. చూచీ చూడక 

నరుకొండి” ఆనువటనూ ఆఅ 
D౨ ళా య 

ఒకటి రెండు అనే అర్థంలో 

కరా జా రండొరు మేసి" 

అంటారు. ఆఅంెకు ఒకటి 

రొండు వూట లనుట, 

“రెండరామడకా, (బొద్దు పొటుక్కు_ 

నం బాడువ,?? 

విప, 2.67. 

కాళ, మొ, కర్, 

రెండవచెవికి తెలీకుండా 

అతి రహాన్యంగా. 

“ఈ వ్యవహారం అంతా రెండో 

“వికి తెలీకుండా జరిగి పోచాలి.?? 

రెండవ దేవేందుడు 

అవర చేవేం[దుడు, 

చవేందు డంతెటాబాూ డనుట, 

ఇందుడు వె భవాతిరేకము 

నకు (గరుడు 

రెండా... రెండు 

“రండవ వేం[దునిబో లె నపూర్వు 

వెభివంబున నున్న యొక రాజాను...” 

కళా 552 

చూ. టబేవేందపదవి, 

రండాడు 

అబద్ద మూడు, ద్యతిరేక 

ముగా వలుకు, 

వర నాఆ క కో విచా రం డాడ౭గ న్యూ 

మోూోకులము బారి నాలుక 

నించో, 5.198. 

““రాముండును రెండాడు నాపనికి 

వర. రా, అయో. పు. లి28, పం క్షి, 2, 

రెండుకన్నులు చాలవు 

అత్యంతి దర్శసియము, 

హారము అనుటకు, 

నేటికీ వాడుకలో ఉంది- 

“ఆ అలంకారాలు చూడా 

నికి. రెండు కండ్లు SER 

వమా,” 

““లాలవములి రెండు కన్నులు చాలవు 

శివుం జూడో కుమా, రి.5ఢీం 

రూ. రెంను కళ్లు ఇొలవ్ర్క్ము 

రెండుకళ్లు చాలవు 

అతి దర్శనీయ వునుట, 

నాలుక 

లటు బే ౪? 

మనో 

““తలోలమతి రెంగుకన్నులు, బాలను 

| శివు6 జూద) కొవా, న్ా 8 

““ఆ సూలంగి సేవలో "వెంక ేక్వర 

స్వామిని చూడానికి చందుకండు ఇవాల 
Ge ar 

వం ళు నమ్ము.” మి 

రెండుగా బాజెడు నీరు (వేయ 
ణాలు 

అసాధ్య కార్యములను చేయు 



"లండు... చెండు 746 రెండు... రెండో 

గలవా రనుటలో 

సూచిస్తూ అనేమాట, 

ఫ్డకిబు “రెండుగా. చీ ల డం 

అసాధ్యం కడా | 

పండితా. (పథ. పురా. పుట. 853, 

రెండుచతులా 

భారాళముగా. 
“వాడు రండుచేతులా 

పటూాణడు?? 
se) 

నిరనన 

ఖర్చు 
గామా 

"రెండు తాంబూలాలు 

నరవ (వ దంగా యిచ్చే 

'తాంబూలదర్హయం, 

ఇజారవసూచకంగా 

హతుడికి రెండు తాంబూలా 

లివ్వడం అలవాటు, 

“నాకు రెండు తాంబూలాలు రావాలి 

ఒకు యిచ్చా వేమిటి ౪? 

రెండు దలచు 

అన్య ఛా తలచు. 

కకత లిదం జు లకు రెండు దలం౭చు 

సుతో 
ల్ 

కాఫి. 

ఇత రదర అష పోవు?” తికి నవశ్యంబు 

పోదు ననుచు.” జమి. 1.86. 

ఆండునాల్య్టాలు 

రిక మూటమోాద నిలబడ 

డనుట. 

“రః రెండు నాలుకల వ్యవహారం 

నాక సరి పోదు, మా టంటే 

మా ఆజం) వా. 

రెండు నెజిగిన 

విచతణ కల, పిెవేకము కల. 

““ఆకట ! నితాంతలోభమున నావలల 
ఛాటిలుకీడు "గానం జూ లక భత 
ETS 

| 

| | 

రాష్ట్రంనూనులు కులకుయ మయొండు 

దాని కోర్చి మో రికిల గి వచ్చి రస్కు_ 

లుచ రెండు నెజింగాడు నీవు నేను దీ, 

నికిల జొర నీల విరి నిటు నిరయం 
ళా 

జంపిన నేమి యయ్యొడున్ ,౨? భార, 

రెండు నొక టగు 

వకీభావ యందు. 

“రండు నెకటి కానిరచన (ప్రియము 

లేటికి ఏ9 తాళ్ళ, స తీంన్న,. 

రెండు మూడు రోజులలో 

త్యరలో, 

“రండు మాడు రోజులలో వస్తాను.” 
కరో, 

రండు రెం డొకో 
రండు రెండే, 

అన్ని రెండు రెండుగా 

ఉండు ననుట సందర్భం. జత 

జతగా, 

క“వారుశకు “రెండు తెండోొకొ గ బ్యా 

జినమున్ దవా -నాంబకంబు.ి? 

కుమా. 68.26, 

రెండు సందిళ్లు పట్టి 

రెండు రెక్క_-లూ 

బలవంతంగా అఆఅనుటు, 

“ఆపు డొకబోటి నృపువి పాచాంతి 

కమున, రెండు సందిళ్లు పటి 
కూర్చుండ జెప్పు,” కళా, 7.149. 

'ఆండొకటిగ గను 

నిన్సంచేచాముగా, నిర్హ సంద్య 

ముగా. ఆగునా, కాదా 

అను అనుమానము లీక 

ఒకే అభ్మిపాయం కలిగిన దని 

పటి. 
లు 



5క్క----- రెట్ట 747 కొడి ==. రెడ. 
యం య 

సూచించుటడ్వా రా యెర్స 

డినవలుకుబడి తి 

తను నూచించు ననుటుకు- 

““రంకెకటి ౫ గంటి 

బండించులు సితి యాం గదా 

యని. శుక. 1.209. 

““పతియిడ రెండు లేక కులభామలు 

తా రతం డెట్రిం డైన స్కన్మతిం జరి 

యించు డొప్పు.”? 

నగ జా 

న్కు_ర, ఆరణ్య. 

రెక్క ముక్కాడ నియక 
జేయి కదల్బ సియక. 

“ఇల చెక్కు. ముక్కాడ నీయకుండిన 
-చూాము, చెలంగాల జనెలం బత్వల్ల 

భుండు.?? బదకావ, నర, సు. 188. 

2 అద 
౧ 'ఆక్యాల కష్ట 

కొయుకి మం, 
లు 

కొత. 150. 

రెక్కలు వచ్చు 
న్వ్యయంగా (బతక గల 

వయసు వచ్చు. 

ఉళఏ దే యో పీలలక రెక్కు_.లు వచ్చే 

దాకా పోషించవలనినభారం మనది. 

ఆ తరవాత వాళ్ళ సంగతి చాలే చూచు 

కుంటారు.’ ళం 

రెట్ట బట్టి యాతల బడ వైచు 

లాగి పాజవేయు. 

దదియయు లప్పుడు 'సఫొముని 

బట్టి యాతల6 బడ 

పఖా. 68. 

క కశత మి 6 

ము శు ఖ్య్వుల Bee 

వె -చుచుక +? 

రట వడగాొిటు 
డు ) 

మావ గొట్టు. 

రెండు విభిన్న 

ల వ దాం మమమ వసన 

““పెనుదవ్రు దణదొెటం జని గట్టవడం 

గొ క్రైం నుడువిధి చెళ గువ్వ నొక్కా 

యలణుజా.?? మను, కఉంన్రి, 

pe రి దున్నపోతు 

తాను చేయక ఒకరిది చేయ 

ప్క, 

తాను అనుభవించక  ౭క 

రిని అనుభవించ సీక ఆటం 

కంగా వరిణమించిన వారి 

విషయంలో ఉవయోగిస్తారు. 
ఆ కరెడ్డివారి దున్న పోతు 

ఎనుము లన్ని టికీ ఆధివత్యం 
వహించి తా ననుభవిం చక 

ఎదుటిడానిని అనుభవించ 

స్ క అ డ్తు గా ఉంటుం 

దనుట మై వచ్చినవలుకుబడిె, 

చాక్టోరి దున్నపోతు తా 

దెక్క_దు, ఒకరి నెక్క-సీదు 

అని సాముత7ా "రాయల 

వీములో అంటారు. 

రెడ్డెచ్చె మొద లాడు 

కొంత జరిగిన తరవాత తిరిగి 

చెవ్పవలసి వచ్చినపుడు. అనే 
మాక, 

పూర్వం (గామాల్లో జూవు 

లాట ఆడేవాళు, ఒక్కొ_క 

రెడ్డి నము ద [5 క 

ఉఊఉంళు Wen వతి 

ముదలు పెట్ట వమునేవా ఫో ను. 

అందువై వచ్చినవలుకుబడి, 



నాక 748 చీకు. రేగు 

ఇచే రాయలసీమలో తం చాలక so wus ్నడు, 
క్రి క నా దివంకాందడదము డులిి 

ము లెత్తు” అనే పస్ట్ 
“రెడ్డ చ్చ ద వర. రా, యు. పు, 216. పం కె 18, 

రేకు మడగ గొట్టు 
బాన రడగించు. 

మాకా అడ్డొచ్చి వాం లాలు ల గభ స్తి నిరంవళోద్వ్భృ త్తిం గది 
'6ప్పలు విచ్చి 'చూడకుండు సి యు, న్మదక ముదిని చీక మడ 

కన్నులు తోలుచి చూడ గాలు బహులా. లి.46, 

రూంలో క ప; 

రెడ్డిచ్చె యుద లెత్తు 

ర చూ, రేకు మడచు. 

కన్నె త్తి చూడకుండు | రేకు మడచు 

అనుటు, వాగ రడనగించు. 

“వ భవోన్నతుల్ , రెప్పులు విచ్చి | షష బుభు(పభునందనుం డెంతేళి 

చూడక చఇలింపని యట్రి పరాకచేతం | వాని తండే దురమం చెడిర్చినను లేక 

దా, నెప్పటియట్ల యం డె.?) మడంతుము మాట శేటికికా,?? 
కలా, 4.109. విజ. 8.165. 

రేగుచెట్లు భాగవతము 
తనకు తెలియకున్నా తెలిసి 

నట్లు నటించే నందర్భంలో 

రేక ఆగు 
నీనుకొది పోయి ర కము 

చిందు, గాయవడు, 
i 

“ములు గీనుకొని చేతిమిోద రేక! 

ఆయిందిలిి వన. 

ఉవాూోాగిం చేవలుకుబడి, 

గీసుకొని పోయి నెత్తురు వలుకుబడి,. 
కం ఒక గుడ్డి వాడు భాగవతం 

“కన్న నగుమోముతోడం, బున్నమ చూడ్డాసికి వెల్లాడు, ఏద 

నెన్నుదుటితోడ మూర్కొని;, ము నమాడు తన్ను గీర మని 
న్నందజణంల జూడ _ నేక మోవక వక_వానికి చెవి డు గీరి 
యున్నన్ ౨) విజ, ఆ. 1, లలో 2 Gi 

నవూ డల్లా నవ్వు సాగాడు, 
“రక మోవక గెలు 

ఆ) కడకు భాగవతం అయి పోయి 

| 
చందురుని సాటి పోలుప వచ్చు, | యినా హాన్యభఘట్ట్రం వచ్చు 

గాయవడక విజయ మందు, 

అరల మనల లద నక ఇల్లులు. | వకవా జేమోా తేచి 
విజయ. 1.40, పోయాడు, మధ్యలో క్డికి 

రేక వాటు న్న కూర్కు_ వట్ట లేబాడు, 

గాయవడు, సీక్ నున్న రేణకంవ గీసు 
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కున్నవూ డల్లా వక్క_వాజే ' “నాకు కాస్త 

గీరుతున్నా డనుకొని నవ్వడం 

మొదలు వెట్టాడు, తరవాత “రేజీక 

చారిని వొాయ్యేవా కవర్లో. 

బయలు నాటకం ఎప్పడో 

అయి పోయిం దని నే 

వరకూ వీడికి “తెలియ తేమను. 
సంగీతం కచ్చేరిలో విడు తల ఊపడం 

తప్పితే వీడికి తెలిసింది ఏమో లేదు, 
ఇదం తా "రేగు చెట్టు శాగవత౦ లే”? 

క 
రేగులు తంగే ళు గ (దొక్యా 

కొనుచు 

ముళ్ల జొంకలను కూడా 

"లెక్క చేయక (పాణాలకు 

తెగించి. 

రేగు చెట్లకు ముండ్లు 

ఏివరీతంగా వుంటాయి. అపి 

వంకరగా కూడా ఆండుటవల్ల 

తగసలుకుం శు వదలదు, 

అలాంటి కంవను తంగెడు 

చెట్లను తొక్కి నంత సునా 

యానసంగా చాటినా రనుట. 

అనగా వారు వమిటినీ లమ. 

“టక పోతున్నారు. 
లు 

కకకాడకపుతి సేనయుం దానుం 

పాజు -రేంగులు, దం గేళుగ6 దొక్కా 

ర ౮ ౨ 

కొనుచు. దద్దయు ఫీతిక ౨? 

కళా, 5 74. 

రే చీకటి 
రాతిళ్లలో చూపు తక్కు 

వగుట, 
తట 

"చవీకటి ఉంది. పొద్దు 
ఎని 

ము నక్క ముండే ఊరు చేరువోవాలి.?) 

కామె 

టి రాఘవయ్య 

చేజీకటి కలవాడు. 

రేతల 

అవపాఠ మేమో ! 

సందర్భాన్ని బట్టీ, తలచె నా 

ఆతకొవము మనా డెందము 

తల - హృదయం చేపు అని 

అరం కావచ్చును. 
కా 

““రెతల డెందముతల 'సం (పీతిగ హిమ 

వారిధార వెట్టుచు.”” కమా. 5.159. 

రే వగలు సేయ గల 

అనంభవములను సంభ్మ్వ 

ములు సేయ గల దని-నిర 

ననగా అనుటలో ఏర్పడిన 

మాట, రేయిని వగలు 

సేయ గల దంకు ఇక యెంత 

జాణో? 

పండితా, (పథ. పురా, వుట. 859. 

'రేపట మర్నాట 

ఒకటి రెండు రోజులలో, 

త్వరలో 

“*ఏఫ్రున నొనర్చినాం డియక్క, రేపట 

మర్నాట నీదు పేను ఘటిీిలున్ ." క 

వాూాందు, స్, | 98. 

రే పాడి 
కాకీ, 988, 

రేయెండ 

వె న్నెల, 

(-కేయి+ ఎండ) 
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“సీ ణండ రేయొెండ “పిండి యాడ.” 

పాండు. 2.152, 

రేలు బవళు 
భా 

ఎల్ల వ్వడు, అహోోరా[త 

ములు, 

వాము *లేలు6 బవళ్లు దుర్వార ఘోర, 

క్రోపమునళ6ి బల్కెడుదురాపశాప 

శుక. తీ.524. 

రేవగటి వేళకు మానిసి 

పౌరుషవంతుడు, నిర్భీకుడు, 

వగలు వీరాలు వలకడం 

కాక ఎవ డెనా భయ 

రహితుడుగా ఈఆండువా 

డనుట. 

“కీడును మున్ను శేవగటి వేళకు 

మానినీ యాటలం బాందిలో, వా౭డిమిం 

గాంత-కాల మిల (వాలుట ఎ) 

ఆము. 6.21 

'రేవుగుజ్జము 

గాడిద, 

వాకిలేవ్రళలో నుండు గుజ్ఞము 

వంటిది కనుక "లేవుగుల ము, 
మెలల మోపు వీంపున నమర్చిన రేవు 

గుతాని "నెక్కి వ్య య్య్యాలిగ 6 బోవు 

వాడు. శుక. 8.102. 

రొంసికంభము 

అసిరము, 

తాళ్ళ, సం. 11.122, 

లొక రొక్క_ములు 

దచొకములు, చిలర డబ్బులు. 
ఛా గా 

చిల రమాటలు. జం, 

| 

రొకెా్యయయయిార్ెడ 
ళ్ 

“కన్ను అల్లార్చి ర్కా్క్కా రొక్ళ ములు 

మౌొళ్ళ, వరుసగా  గడియిం-చువారిం 

జూచి. విప. 4.16. 
రొకా్యా రొకగ్టాములు దిట్లు 

క ర క 
నోటికి వచ్చినట్లు తెట్టు, 

బోవక సన్న దపహప్వటయు 
రొక్యా..రొక్కు_. ముల్ దొట్రి శా,ర్లూల 

కోడమృ గాదులన్ ౨” 

శా, మా, లీ,5్రి, 

కకారదిం 

రొచ్చు చేయు 

క ల్చపుభూయిష్టము జేయు, 

తడితడిగా బురద బురదగా 

ఉన్నదానిని నేటికీ రొచ్చు 
అుంటారు, 

“ర్మ టింకి మన వార లిందటు 

వచ్చి రొచ్చు చేసిరి గాన రుచియించి 

యుండ దిచ్చోటంి? 

వర. రా. అయో. ప్ర. 677. పం కి. 28, 

రొ జ్రై విజిగి నేతిలో పడినట్లు 
నష్ట మనుకొనగా లాభమే 

జరిగిన దనుటు. 

రొ విజిగి పోయిం దనుకొ 

. నగా అది నేతితో వడినది, 

చూ, పాయసము పె చె య్య లికినట్లు, 

రొడసపెట్లుగ (వేయు 
(యి ఠం 

ఎడమ చేతి వాటముగా 

కొటు. 
౬ 

“తన వావముకరము పె కలి రొడ లు 

చవెటుగ (వేయం? న్ క్ 
వర కతన చుం, ళు. 19. పం కి, 18. 

నటికీ రాయలవీవులో ఎడమ 

చేతిని ' 'రొడ్లచేయి, లొడ్డ 

చేయి అని అంటారు, 
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రొప్పికొని రకు 

తోలుకొని పోవు, 

రొవ్వ రోజు ఉన్నది, తోలు 

నవ్వూడు అదిలీసారు కదా! 

అట్లా ధ్వన్యనుక రణంగా 

వచ్చినవలుకుబడి, 

“గోభ నంబుల రొప్పికొని పోవ,’ 

పండితా, (పథ, పురా, పుట, 498, 

రొప్పు 

నోరు గనగొణుగు, పోరు, 

ఊరికే తవూలు పట్టు, 

కక అబ్బు ! ఖా ద్ద "స మానం 

రొప్పుతూ ఉంటుంది,” వాం 

కబంతగా రొప్పుతూ ఉంటు "నే 

వాళత 

నిక్కు_డ ఉండ లేను.” వొ, 

రొమ్ముల కుంపటు 
“యు. 

శూఇభాక రులు. 

రొమ్ముపింాద కుంవటి వంటి 

వారం, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, ఏకత, 

చూ రొమ్ము కుంపటి... 

రొమ్ముగూటము 

(వక్క-లో బు'ల్రెము., 

భయంకరుడు, వని వట్ట గల 

వాడు-అని భావం. ఇలాంటి 

పలుకుబడులు మనకు చాలా 

ఉన్నవి, 

“అది ఏలే వాదుల రొమ్ము గనాటము.? 

పండితా. (పథ, వాద, పుట, ర్11, 

చూ, పహృాదయశల్యము, 

f 

' 

వ. rm లా గానం 

నరక న క. న జ. 

రొమ్ము-.--రోక 

రొమ్ము వ నిల్చు 

జయించు, 

క్కువ కవ రొమ్ము తొక్కా 

నిల్చిన. = విజయ. 2.106. 

రొమ్మురా క్షుడుగు 
య 

దిగులు తొలగు, 
““ఆందణి లెమ్ము ఠా శుడిగ,?? 

రాధి. 8.62. 

రొము రొమ్ము బాదుకొను 
గిగా ఏడ్చు. 

ఈం 

“ఆకరి రొమ్ము రొమ్ము శ్రాదుకొంటూ 

యేడ్చింది. యె, 

రొమ్ము విరుచుకొను 
గర్వించు. 

మాటా, ఏలి, 

“వాడు ఈ మధ్య మహా రొమ్ము 
విరుచుకొని తిరుగుతున్నాడు. ఏం 

చూసో అంత పొగదుళ్లి ?? వాం 

రెమ పెటు 
రు థు 
ఆలరి పెదు, 
య లు 

కొత. 974. 

రోకట చిగురులు గోయ నేర్చు 
అనంభవములనే నంభవింవ 

జేయ గల చనెణజజాణ ఆను 

తలో నిరనన సూచిస్తూ 

అనమాట, 

పండితా. (పథ. పురా. వుట. తిన9ి, 

రూ. రోకట జిగుళ్లు కోయు, 

రోకట జిగుళ్లు కోయు 

అసాధ్య మెనవసికి దొరకొను, 

“జూకాలు ముడి వెట్ల రోంకటలం 

జిగుళులు, నోయల జ (టూ త ఎ c 
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(గుంక. నిడుఫు, లేక -చ్నితము, రోగాల పుట్ట 

(వాయ...) కమా. 8.185. క. అత 

రోకటి పాట చూ. రోసాల పుట్ల. 

దంచునహ్వుడు పాడు పాట. రోజుచు 

ఒకే వరుసలో సాగుతూ ఆయాన వడుతూూ, 

ఉంటుంది గనుక అట్లా ఒే “రొవ్వూ కుంటూ రోజు 

న. 

నా౭టిన(కియ,? కుమౌా,. 5.165, 

రోమహర్ష ములు పాదుకొను 
కని పల్కు 6 గలిచేవుండు, విని 

పల్కు చు వి(పులార! ఐినుం డాగమనము 

ఆరం వరం వేని వల్లె వేత, కుంటూ వెళ్ళాను అసి 

ఏట ప గా జేబములు పను వాడుకలో జంటవదంగా 

నొన., బస, 7.188. విన వసోంది. 

“ఏమిటా ఇ ఒకే రోకటి పాటలా “దుర్భ్భగోరగము తో౭జాచుం బాంగుచు 

ఈంది కవిత్విం చి వా. | 1మోంగుచుం? బస. 6.161. 

+ రోకలిపాట, . 
తు కా రోమము రోవమున 

కలి తు 
శ్ర శ (వతిచోటా, బిలం వెల్లా, 

ఠా వ 

నా రల = ep “్రోమము రోమముం దప్పకుండ 
పాడునది, 

ముల ఘనభ కులిండం గుక్కల, పులక రించు. 

నను రోంకలిపాటయేటు.. కుంభిిని | “రోనువార్డ ముల్ బడిబడి మేనం వాదు 
శనుచుక్ 4”? seer 7.45. కొన.) పారి, త.5, 

రో యిడు రోకలి యెక్కు_ వెట్లినట్లు 
రు ౯౮౧ 

అసాధ్య మయినవనికి ఫూను 

కొొనినట్లు. 

రోకలిని వంచి ఎక్కు "పెట్టుట 

సాధ్యము కాదు కదా ! 

కదల దనిన మాన "ేరవు, కలి! రోకలి 

యొక్క వెట్టలగాల దివి రెడు న, టల 

నలుని నమ్ము పణుపం,y దల౭చెద నీ 

బుద నీకుం దగునె తలంపన్ ఎ 

నలచ, 4.260. 

వేశ్యకు నంభోగపు సుంక 

ముగా డబ్బిచ్చు., 

“'అతాంగులం జూచి మెచ్చుచుకా 

రో యిడువారులి కుమా. ర.1కికి, 

“విరభబుని యాత వెజందులు వేప, 

పహోరముబ్ తోయిడి యరిగ మొ బిడి? 

పండితా. పథ. పురా. కీ60. 

6ళదుదకంబు రోయిడి పడంతి దివ్వెలప, 

మద నారికిని దీపమాలిక అలెతె,”? 

(ఆజ... ఇుట. 861 
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రోవెల (పాలు-భాన్యము. 

"వేశ్య కిచ్చుకట్న్నము, అబే వాడుకలో పా వయ 

““వోఐలరయుం బంపీనలి ఉంటుంది, 

నీంహా 4.287, ' సంపంగిమున్న. 100. 

రోస మెత్తు అం కాడు 
కోవము వహించు, 

కర్ట్ కి 1! ౧యాళికాన ! నను నుుగు 

-నెిలుంంగవ తోస మెతినం, దోస 

విధి చరించు, 

66 "జీ ర్స్ ఆ (వేవాడ వన్న (ముచ్చిలుచుం, 

బోయి అంకాడండే పాలతుల కాడి? 

| 

క ముటుంనగ... శుక. 2.879. బడు. 6.176. పు. 

రోసాల పుట “6 6ఐం ౦-కాడ నేర్చి నమ్మ జబొెౌం కాడ 

ఒక తిటు. | నేర్వదా ఇ? సా, 
లు | 

రోవషముల కునికివటు. న 
కళజ్హూలని మదిం-చి అంక విడుపోటది 

గిబ్బల ేని చిక్కి యీ, కా నుండు 

వచ్చె.” పాది, 4.55. 

=) 

పుట్టలో చీముతో పాములో 

అనేకం ఉంటాయి, కనుక 

వచ్చినవలుకుబడి, కూ చూ, అంకె వేయు. 
(కషలము సాధించు దిటు సాల 

పుట్ట. బక 8.15. అంకె వేయు (ఎద్దు 

చూ, రోగాల పుట్ట, మస లాలా? 

ఆాతి బొమ్మకు చక్కిలి 

గింత వెట్టి తే (వరమకాజనం 

ఉండదు కడా! 

“ఆసనం బొంద, డఉివామునం దుచ్చ 

సౌఖ్యా పీ కింత రమైన, భాతి కెడునటి 

గిబిగింత ల్ తనర్వ్పుం, గాని“? 

రోళ రోకళ బాడు 
a) లా 

వదివుంది నోట బడు. 

“ముల్లోకంబుల జనములు, రోళ్ల్ళన్ 

రోకళం  బాడ రోయక మజణజయుకొా, 

వెలివిరి గాల డదెరిగిన్క గళకు నయ 

షత ముల౭తుకం గొని పోయె కాం? 

వరావా, 722, 

భూ, రోళ్లా రోకళ్లం చాడు, వాంస. 8.205, 

రోళ వెంటనే పాళు ఆాతి త్తి వట్టు 
లాం ae] 

అవినాభావ  నంబంధము తి త్తితో ఊదు. 
కొలిమిని తి త్తితో ఊది 

మంట తెగయునటు చేసారు, 
ళా pan. 

తెలుపువట్ల ఆవ యమోాగిం-చు 

పలుకుబడి, 

28...48 

ఉవయు క్ష మవుతుంది, జాతి కిడునట్టి గిలిగింతలు 
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nS CR 
లా 

త్ ల్ మరింత గట్టిది. 

కకక బంక ంథధు చయ చణ కంటి మంటలును, 

షట పగుతా తిత్తి వట్లినయట్లు., 33 

పండ తా, ద్వితీ. పర్వ, పుట. ర్24, 

తాతిపతిమకు చక్కి-లి గింత 
వ్వ యు 

Ses కం ఎన్ని సార్లు 

చక్కి అగింతలు వెట్టినా అదె 

చేదు కడా | శ 

...నెన్ని వమౌార్తు చాడు మన్న 

జాతు6 బధంతె కలె ఆకాతిపతివుకు6 

జకి,_ ల్కిగింత నాదు భృతికి గెంటు 

లేదు. కళా, 8.50. 

చూ. తాలి కిశునటి గిలిగింతలు, 

శాయి (గుద్ది చెప్పు 

బల్ల గుద్ది చప. 

“దీనికి సక సుద్దియ లే జని మేము 

ఆాయి (గుద్ది చెప్పం గలము”? 

భర్మజ. ఫు, 104. పం, 10. 

తా యైన కొంత ప్రక 

మిక్కిలి కఠిను డనుట, 

కర్రా మైనం గొంత మేల్ నారాయణ 

మా మనసుకం Er కళా, 4.120. 

కాల రువ్వు 

రాళ్ళతో కొట్టు. 

HAAS కబ్బు గండాల్స చాన 

"మే అులుగలి దద్వహు అపి 

అంవ్వ్వి, 99 2.24, 

శకాలు కొరత మలిగం డెరు 

కంబళిలో చెం| చుక చేరు 

వంటిది, 

3? 

ఆలౌల 

ఆము, 

తాళ్ల * 10,1585, 

| 

| 

' 

| 

| 
| 

| 

తీం గని _మోయు 

(మాగుటలో అగు ధ్వన్యను 

కరణము, 

“వసం గో యని యార్వం బత్న 
సంవాతి గాడ్చుల్, ఆిం గని 

(మాయ? మను. 4.59. 

శీింగులు వాజగా 

కుచ్చెళ్లు వచ్చునట్లుగా. 

“6నునులబట్టు జేల6 గతి తింగులు 

బాణం గటి? వార. 8.69, 

తీచ్చవడు 

ఆశ్చర్య వ 

“టీ చృవడి యంతలో ధృతి, 

ఉచ్చుక నిరంకు, 2.122. 

(ఏగతిం బోదు కీ తచేతుల 
[rn 

తోడన్ 
వటి చేతులతో పోవు, 
౬ 

వమా ఉవదగా  తీనుకొన 

"లేక పోయినవ్వుడూ, వని 

ముగించుకొ నక వోవలసి 

వచ్చినవ్వూడూ ఈ వలుకు 
ఈవ యోగి Gh రు, 

హొూాడుకో 

యింటికి వటి 
లు 

ఎలా పోను?” “ఇంట్రో ఎంతో 

లు 
చేతుల న్ తిరిగి 

పాయ్యేది?” 

5ళానెను వాన యింతట "న్వెలి, నిన “నీలి 

బోదు టే త చేతులతోడక.? 

కుక. త. 251, 

బడిని 

ళా బలు న్న్న 

“చీతులతో 

య. 



ఆక్క... ఉక్క 

జక్యగా ముక్కాడ సీయక 
6ళచలపక్రైనా వె రిజనపాలకుల ఆక్క 

ముక్కా.డ వ్యక ణు క్కు_డంచు.”? 

కువల. 1.59. 

చూ. రెక్క ముక్కా_డ నీయక, 

అప్పుల జిప్పిలు 

కంటి శెవ్పలని ఎండా నీరు ఊబుకు, 

కర్వ్ రు దో డూోడన్ 

జుప్పిలంగ 6 బునరుకు ల్ "NC 

[తా కచుతుక్, ౨5 శాం మొ, 1.138338. 

జెక్క_లు గట్టుకొని వచ్చి 

అతివేగ ముగా. 

ఏమూ తం ఆలన్యం "లేకుండ 

అనుట, 

“లక్క మాటు డావరి చేత చెనా కబురు 

పంపించా వంయే జెక. స్ గట్టుకొని 

అప్పు అధి 

వచ్చి సీముందు వాలుతొను,ి) చా, 

జెక్క_లు దువ్వుట 

వతుల విషయంతో ఆదర 

మును కసనిపించుతీరు, 

6ట్రైక్కా_్లలం దువ్వి నిఊమెద  -“చెటింగి 

మిఅుంగుక దాని గిన్నెలోం, జక్కాెగ 

మపి, రాజగో. 4.16. 

వ్ీసిమోద'నే వచ్చున వలుకు 

బదులు. 

“వానిని దుప్వి ఎలాగో వసి 

వతి గడుపు కొన్నాడు,” : 

రోజూ వాడింటికి వెళ దువ్వు 

తున్నాడు. వముజి__ ఎందుకో 

ఎక్క- చెసే ఉంటాడు. * 

జక్కంా-లు గలపామునలె 

అతి వే ముతో, 

"755 జేకు......త్ొె ము జ 

బుక 

తెక్క_లు గల దన్న పూణు 

అతివేగ వంత మనుట కడా! 

భభ అట్టు చేసినం గినిని గుదుండు 

"'జెక్కలు గల పెనుంబాముకె వడి సాత్య 

గవిజయుటలతముు. 

భార, (దో. 8.128, 

పామే చెలాకీ గలది. 

జేకు మడచు 
66 శాావురవిరి మొగగు తిం బలుమాణబును 

జేవ మడంచు -సింతయుకా.?” 
66క్తోక నదదృగీలలామ కోటి కా'సమోా 

రమా, టేకు మడ౭చ నిమ్ము కలంవజేని 

శాస మోర మూ, పంచా. ఆతి, 

చూ, “రేకు ముడచు, 

టక మ్మపుళించు 
ou 

రొముు తాటెంచు. 

కత్రెగ్నికున నడుగులు చామలక అ 

మ్మప్పు,ళం చి యవ్వ లికి జండించి 

దాంట్.” ఆము, 6.22. 

ఉమ్ముకుంపటి 

తవ శాధాకరము. 

“కలకల లాడుతూ ఉండ వలనీన 

కూతురు మూల కూర్పుంది. ఈ లీ ొమ్ము 

కోంపటిని నే నెన్నాళు భరించను.) 

ల్, 

తొమ్మున జే యిడి నిదపోవు 
నిర్భీతిగా, సిక్చొంతగా ని|దెంచు, 

““ఊలండినట్టు ఆర మ్మునం జే. యిడి 

నిద వోయిరి,”? కకమౌా, 11.535. 

“వినుత ధ నుర్వి ద్యావిదు, ఫఘును6 గర్హ 

నహాయుం బడని కారవవిభుం డ్య 

ర్లునువలని భయము సిడి తొ, మ్మునం 
జీ యిడి నిద వోయొ ముది ఆ"త్ముం 

ER భార. ఆం, 6.62. 

సా చుూ. ఆద మచి నిద్రించు, 



తొము లంకే 7 56 లంకె...._లంపహ 

జడ మట జాడ లలడనబాలన వాళ జరడప ల కలత మానస సాగాాపననామానో విడో కనదరస దననాానమనానాయనతానడనాయననాాండ పడను ండానాడడ దానా డన దండా దానన ననా నతా. 

తెొమ్ముపడిశం అంకె వాటని 

తొమ్ములో శ్రేమ్మము చేరి సంబంధము కల దని, 

వచుూవాాధిె న కత్రన పాదములకును దమ తలలకు 

ఎ లి లంక్క వాటని దుర్తాధిపతులు పలుక) 

_తమ్ము మెట్టు సారం, 1.4. 

రాధి, 3.68. నా నలి. 

తొమ్మురాళ్ళు దిగు త శరం కా రైవ్ లంఖిణిలా చన బడుతుంది. 

భారము క్రీడ పోవు, దిగులు అవిడదోలికి ఎవరు పోతారు?” వా, 

తొలగి పోవు. ' లంచపంచములు 
““ఆందలీ అతొమ్ము రాళు డిగా నందణి లఅలంచవములం, జం, 

"నిమ్మది “నెమ్ము దయ్యె.”” దార కాప్రు లె కార్య సర ణిం "జల్పెడి 

తే. జూ. కవీ, శ్వరులకు అం-చ కుం-చంబు 

తోకట చివుళులు గోయ గల లానంగి కవల. 4.61, 

అసాధ్య కార్యము లొనర్చ లంచ మిచ్చు 

x “నిశిత నురాంక కలనలు -సీండు 

- లంచ, మితు నతనికి చేవి నె యేను 
ఏ మైనా చేయ గలజాణ | పూకు Suds 

ఆగక లంచములు మెయు 
కుమా. 8.]85, లంచాలు తిను. 

లంకిణీ తనూజాత | రామచం౦, 4ఉతి, 

“శూర కరాక్షు మేననగోడలా చూడ రూ, లంచాలు తిను, 

అంకి,ణీతనూజయొ యనంగ వన్నియకు లంబికావాటికలు 

చెక్కు? శుకం 2.19. | బోగమిండు, చే వ్యా 

చూ, శూర్పణఖ మేనగేోడలు. ౧ 
వాటికలు. 

లంకె నుండు కమా. 8.171, 
లగ్న యె యుండు, అంపట పడు 

కలీ రకం గటినదూలం బె లంకె నుండల 

జేసితి.” * శా. మా. 8.860. (శేమవడు, హౌరాన వడు, 
లంకెమానిసి “మును పొకనికి నుండం౫గ౭€ జూ లని 

' యబ్బో నిరువు రొదెంి లంపటపడు 
శానిన, బందీ. | “ట్రైమని చెప్ప నిన నాయనం గని 

44..,తమి నమ్మదవతి మన్మథుని లంకె చో టిచ్చిరి కృపాధికత నమ్ము 

| మానిని యయ ౯?’ భళుక, 2,488, నులున్ ,*, పర, వా l, 
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లంపులమారి లక్షణం మైన 

లిక తెట్టు. మంచి, 

దొం౫గ చడారి (చౌ క్కి. నలత, ఆ మైన అనుట. 

రంపులు చ్చునది, 

వమారిచాన |! 

కోయి? 

వాంస, 

లక్కు-గేదె బేరములు 

వనికి రాసి వ్యాపారము. 

“ఏందుల కీ లక్కు గేజె బేర ములు.’ 

శుంచతె, 5,502 పు. 

శక్ర పుల 

మాదిగ వా౭డు 

5.66. 

అక్ష చెప్పు 

చక్కు ద హా ంతములు 

“నువు లత. చెప్పు. వాడు వినిపించు 

కొంేకునా లి వొ, 

లక్ష చేయు 

చెక్కులు చేయు. 

“కాసులు బండికండ్లు మలి (పాణ 

భయంబున లకు సేనినన్. ఆము.6.51. 

లక్షణంగా 

చక్కగా, సులభంగా, తప్ప 

కుండా, 

“ఆపిల్ల కేం? అత ణంగా 

ఉంటుంది.” వాడు లతుణంగా 

నిను లాచుక 

' ఇంకో చోట దొరకదు.” 

ఒవ్వుకుంటాడు. “ఒవ్వూకోక | 

వం చేస్తాడు.” వ్యగ్యంలో 

కూడా దీన్ని ఉవయోా' 

గిస్తూరు, 

“బర లక్షణంగా ఉంది సీమాట 

“ఆది లకుణ మయినాసంబంభం. నేను 

చెప్పినమాట విని వెంట నే ఒప్పుకో.” 

చా 

“ఆంత లశతుణా మయినపిల్ల ఈ జిల్లాలో 

భాం 

లక్షలకు నమ్మ జాలు 
అమూల్య యుయిన, 

విజయ, 1,69. 

ఆ 5 
అక్ష అయు 

అమూల్య ముగు, 

ఈక6్ర0ంపలంల జె క్కు చరాజు అతు. 

సేయ, వజయ. 1.28. 

అతొంత రాలు 

లఅలతులాదిగా, 

కాకీయా. 184. 

లకతౌవథి (వజలు 

లశు లాడి (వజలు. 

కాకీయా. 157. 

లఅకోవలక్షలు 

వఏవదీతముగా, 

“తండదడోపతండంబులు అతోపలకులు 

శాబ్లు పశాఖలు.__.?? 

మాంస, 8.29. 

లక్మీకటాక్షము కల 
సంపద కల. 

మదన, అద్య 

లకీ దేవి కా 1 

వ, మే (వ సాదం 4 



లతీ. aE 75రి 

లలా. 
ee బొఅియంి "సెటియే యా నభ 

అ లు 
నంతయు అక్షీ్మీజోవి పలక _ ఆతనికి 

చానుర “హా చ్చినకొలందె మా సీ రి ' 

తగి పోయెను. సావి. 429 : 
(ap) 

లక్మీపు తుడు 

నలవన్న్నుడు, 

“వాడి “కేమి! లవ్ష్మీ వుతుడు. కాలి 

మీద కాలు వేసుకొ న్నా జరిగి 

పోతుంది. ను. 

3s “2 లు 
లక్ష్య లలా 

లెక్క మెళట్తు, 
లు 

“మమ్ము లతయ్యు పట్రదో. 99 

నిగంక. 4.108. 

లగా లగి అను 

చేది కె నా సిదవడు. 
ర డా స శ 

కొత, 816. 

అగ పటు 
౧౫ రె 
ముటడించు, 

హీ 
విజయ, 1.55. ““లగపటు తివిచెం” 

య ౬ 

లగ్నం పెట్టు 

ముహూర్తము చెట్లు, 

చూ. ముసారా ర్రము ke, 

అలజక ౦ండ 

“ఏటీి:తనము , 
“లజకండ, యొడల గల బేనిం బలు 

షే | లుడిగి నడపులఎి” 

ఉ త. హారి, ౩౨.98, 

"మా. పిటేకికండ 
లజ్జ గాను 

జన్యు తీయు. 

“లా తాలం గొని మో యదిలజ్ఞ గాం(డుంి? 

వార, 5.10. 
ళు 

లజ... లాకు 
జు 

ITT WEE RRR Se) AS SRI Tt వలా దాకా స స నునా 

లజ్జ్ఞబిండత న ము 

సిగ్గు మూాలినత నము, 

సిగ్గు "లేకుండా బండ "వాటి 

పోయి అనుట, 
“మగడి చూడక, పట్టణమున “జ్ జ 

బండత నమునక౯ా,?? షై వారి, 1 86 

లజ్జ వవ 

సిగువడు, 

““మదియాగాండివము లజ్జ, వనోయొం నొని 

పోయొ భూ సుర ఫుత్తుం జముండుటి? 

హ్ హరి, 2.28, 

లట్టాభట్టేయ ములు 

చ 

న్స్ లటాభటీయము తేల "నేకరవు “పెటి 
ణా యణ € 

భర్మజ, 62. 19. 

“కావ్ యా, ఏ2న5, 

అలాటశూన్యము చూపు 

ఏ మతమునకూ చెందక 

వోవు, 

కాంద జేమియ లేను కొట్ల గాన 

లలా టళూన్య ము చూాపీడి,?? 

తాళ్ళ, సు౦, 7.86, 

అవలవ కదలు 

ధషన్యనుక రణము, 

““అవలవం జన్ను దోయి కదలన ౨)” 

క్రీణా. పు. 69, 

లాకు జాడీ 
పన్ను "లేనిది, 

ఇానీ యా, 229, 



లాగ _._.లతాహొ 759 రీంగ._లింగు 

లాగము గొను ' లింగకట్టు మాత 

మొగ్గ వేయు. _ కట్లు, 

iiss కయివడి నెగని లాగము కాశీయా, 122. 

గొని యేపు మిగిలి. . లింగభోగము 
న. 1507. | 

లాడి గావించు పండితా. (పథ, దీమూ. పుట. 200. 
అవరు. ఆద్య వని అంగాత్యన వు కలల 
వదలు. | లింగపూజ చేయు, భుజించు. 

శళద్షిని వత్స యుత ముగ నివ్వనీ బాట “లింగార్ననంబుం జవింప నునిది,*? 

మునకు, లాడి -గావింతు నంత౭ చెలంగు i వార, 5,41. 

డుూలతు,ి? పాండు, ర్ అశస్, GS or 

రం. లింగావసరము 
మ స్ట 

లలా D త లింగ పూజ__తద్యారా తద 
న సులు ణి ర్వీ ల స షట్ “టొ! నంతర్మకీయ మొనభోజనము,. 
దండము. 6న ఇనగువుక లింగావనరము సేయిం-ి 

“బకిలి లాతపుంగోల6 జేతం బటి ర్ సరసోచిత | కీయాచంతుషి ౬ జీను _.౨ 
డు 

సారం “౩, 180. బన, న్. 182, 

లాభం లేదు ““అమ్ముమ్మ మా లింగ మా కొన్న 

ఈ వివయంలో యిం -జీఐవు వాడు రమ్మన వడ్డింప రము 

లె మనుచు, సర పోపు 
వ్ ~~ జ్ ఈ 

జ ను (వ యోజనం స. ఇలించి.”? బసవ. 54 188, 
కక యింక చదివించి లాభం దు) క 

ల వా, | అంగావసరము చెల్లించు 

“ఆత్ర దం లాభం "లేదు కామె! తంగ పూజ జేయు. 

లా వెక్కించు “ఆ కర్మ్శ్మ్యసంహారు. లిం గావసరము 

(వో తృహి౦ చు, పురి Besa 
పండితొ, (పుథ. దికూ, మ్రులు. 119, 

యెక్కి_౦చు, 
లింగు లిటుకులు 

“మేడలు పడ “న్వే9 యుండు ణా 

యుండు బెం, డే చూ ఉఆవ్వుండు గొన్న మూలం 
) “నింగరాయ యితని సీతువబాతుక 

నితు నని లా జెక్కి_౦చె సంరంఖి యె? 
ఆన sy అన్ని, గొటుం బోయి కొంగు గోసి 

త. హారి, లి.తి2, అ 
(వచ్చి, తతుకు నితని లింగులిటుకులు 

0 జు 
లాబారి రురు చూతమౌ, తెలియ 'సంగన లెల్ల 6 “చేత 

ముక ము కమ్ము. మిపుడుల 

కానీ. 2.188, భంక సే. 8,162. 



కంచెను ఆలాగ్లా దాటాడు.” 

కళజద్సుాక  మిజంగ మడమలు 

తాటించుచును ముందటికి లివ చూపి 

యాప్ల? కళ. 8.56. 

లివలివ కదలు 

ధ్వన్యనుక రణము, 

ఈ6క్రదురుప కుడలి లివలివం గదలురదన 
లు 

పం కలును,? ౨ 
pr. 

కవిక. 5.110. 

లూటి పుచ్చు 

కోొల్త యిచ్చు, 

నృ కేసరి. శత, 29, 

లూటి సేయు 
దోపిడి చేయు. 

చేటికీ యూ మాట రాయల 
సీమలో విన వస్తుంది, 

గంసాది 

చీయం గాయ గా? 

తాళ్ల, సం. 6.160. 

లూలామాలపు మాటలు 

టాలాటోలీ మాటలు, 
మాయమాటలు, 

"రమణల సురలు లూటి 

| 

[్ 
| 

లేవ....లూలా 760 లెక్క... లేక 

లివ చూపు ॥ ““లూలామాలపువౌాటలూ చాలు ననిన 

, నలిగి తననిజం బగుచూపం, వీలాోనల 

లంఘన లాఘవము (వ ద | జలుప వలె నని, నీలగీవుండు నిటల 

ర్భించు, సేతముం జూాకపకొ టి 

| కా. మా, ఏి.170, 

వ. బగు కలకాగా (తెలుంగుజాతీయములు 
వ కలవాడు, 

. అక్కకు మిక్కి_లి 
వాడుకలో... “వాడు మాంచి న 

ట్ర ఏ అనంఖ్యాక ముం, 
లివ ఉన్నవానిషు. నిమి 66లెక్యా కు మిక్కిలి సేన పాడుగా,”? 

దడుగుల ఎత్తున్న ముళ్ల భార, (దోణ, 8.210. 

అక్కకు మిగిలిన 
అనంఖ్య్యాక మయిన, 

"లెక్కించుటకు సాధ్యము కాని 
అన్న రీతిగా వచ్చే వలుకు 

బడులు యనకు ఇనాలా 

ఆన్న వి, 

““లెక్కు_ కుక్క, మిగిలిన సేన నొక్క 

డవనామించి వధించుట ల)” SD 

రూ, లెక్కకు మిక్కిలి, 

అకా సేయక 
గణింవక, కాతరు చయ్యక , 

అ డెవ్వడూూ వ్యతి కార్థంలో 

విన వస్తుంది, "లెక్క 

సేయడు అని తప్పితే "లెక్క. 
చేస్తాడు అన్నట్టు విన రాదు. 

పండితా, (పథ, డీయా. పుట. 125. 

లెస్సలా 

శేమమా ? 
ఇ కర్ట్ బాహోాభృత కీ.తిం (బజలకు లెస్స 

లాళ్లి?? మను, 5.4, 

లేక లేక 



లేక... లెచి 161 లేచి" తేదు 

“వాళ్ల క తేక లేక యానుభ్యే ఓ? ట్? 

శా డుకు పుట్టాడు” 

లేక లేక కలిగిన 

ఇనాలా రోజుల 

నంతానం తేక ఉండి పుట్టిన, 

“ఆయనకు పడదేండ దాకా పిల్ల “రు, 

శక లేక కలిగసకాడుకు గనక వీ 
డంెటే ఆయనకు (_పాణంఎి) 

భూ, లేక లేక పుట్టిన, 

లేక లేక పుట్టిన 
బాలా రోజుల దాకా నంతా 

నం లేక ఉండి పుట్టైన, 

““ఈ ఆమ్మాయి లేక తేక పుట్రినపిల్ల 

కనక మం-దివరుడికో'సం చేళ మంతా 

-గాలిస్తు న్నాడు వాళ్ల నాన్న. పూ 

యా, "లేక లేక కలిగిన, 

లేకి పరకలు 

కోత లయినత ర్వాత చేతో 

రాలి వడినగింజలు, 

రామలిం. 60. 

లేఖలు నడుపు 

అక్కడి జాబు లిక్క-_డికి, 

ఇక్క-డె జాబు  లక్కడికి 

వంపించు, 

6క-వాం దంట రమ్ము లు క్ల అ లో 

దాచుకొని యెక్క డఊక్క_ డి "లేఖ 

"లెక్క డికి నడుపుచున్న దానవుల” 

పభొ, ౪.142. 

లేచి పోవు 
పరపురుషుని తగులు కొసి 

మరొక ఊరికి పాజిపోవు, 
“వాళ్తమోా్మాయి వాళ్ల నాకరుతో వేచి 

ఫోయిం దట 7 1) వా, 

| 

వ. 
/ 

న. 

లేచి వచ్చు 

వరపురుషునితో తులు 
కొని వానితో మరొక డఊారికి 

పాతిపోవు, 
| “ఆవిడ వాడితో లేచి వచ్చిం దటగా! 
కట్టుకొన్న భ్ ర్రకంకే మ సో 

ఘనంగా కనబడుతుంది గానీ? వా, 

చూ. లేచి పోవు, 

లేటమొగము వడు 

ఎదైన న్యవడు. 

“కర కృషపముఖు "లేటికిం 
లేట్లై మొగము వడి రేల.” 

భార. (దోణ, 5.826. 

అంగి 

లేడికాళ్లు 
మంచి వేగవంత మయిినవి. 

“వాడివి లేడి కాళ్లు, ఒక్కొ... నిమి 

షంలోే అక్కడికి “పోయి వసాడు,?? 

వా, 

లేత యగు 
సున్నిత ముగు, 

“లీల బన్నీ టికిని లేంతా వెలి 

చెమట.” తాళ్ళ, సం, 4.7. 

లేత సారకాయలు నజకు 

కోతలు కోయు, 

“మారు లేత సారకాయలు నఅకు బారు 

గావున మణగతన మనునది మోాయూర6€ 

జేరం విలువ గాన రాదులి 

భర్మజ. 65.1లె, 

లేదు కుంచమును తూము 

బా త్రిగా లేదు. 

ఏ కొంచెము కూడా భే 

దనుటు, 



చేదు... లేని 762 తేపు_..లొట 

“లేదు కం చమును దూము-” “న్యాయం అన్నతరువాత ఊన్న వాడికీ 
రుక్యాం 2.80. Se సమానం-గాసనే వ రించాలి,? 

య్ వా, 
లేదు పొ మ్మను 

తిరన్క-రించు. లేపుకొని పోవు 

“పురుషుల హధెర్యంబు లేదు పా మ్మని “రాయలవీవులో ఈ రూవం 

పీంపస్ ఓ“ నిరంకు. 2.29. తోనే కనబడుతుంది, 

లేదు బంతి చూ, లేవ దీసుకొని పోవు, 

లేవడ లేచు నమానము లేదు, 

ఒరవడి డొద్దు కొనుటలో ష్య 

చక ,_నిఆతురాలతో యై | నటకీ రాయలసీమలో ఈ 

ఉపాధ్యాయుడు భ్ అం కలో ఉంది, పీకి ద్ర్హం 

యిచ్చువం_క్టసి మేలు లు వాటు తో వచ్చింది 

బంతి ఆసి, ఒజ్జబంతి అన్ కావచ్చు. “వాడు లేవిడీ 

అంటారు. ఆటువంటిది ఒకటి చేది పోయినాడు.” “వాణి 

'లేనట్లుగా-అంకు స్ ఆదర్శ అందా లేవిడి వట్టించి 

(పాయముగా-ఆసి భావం. నారు, ” 

“ఒకానొక మాట పుట్టినన్, నెచ్చెలి 

లేదు బంతి యనునేర్పున దిదుకొనం౫ 

46 తిదళభులు విల్చి పంపు డొక తేజము 

గాం గొని డేవడేవు "స్కెల్లిదము౫ 6 జేసి ళు 

జూలినన్ ౨” శుక, 2.97. యింతగాని లేవడ చదు. 05 
లేని కోని కనమౌా, 4,65, 

కాని పోని, లేవ దీసుకొని పోవు 
re వూళ్లో పాపం! ఆమసెమోద లేని వర।స్క్రైని నామనం బం 
ఫో ద జే ఇూ డి దుః”? ప 

మ ౬. నా ధంతో మరొక చోటికి 
సివాని వాదులు తెలియకుండా తీనుకొని 

గ వోయి కాపురము చెట్టు, 
9 నిలవునం జందడరళశిని గనిప్ప 

కు్షటుందిని లేని బోనివా,దుల ఆగారు! 

చి ల్వెడ లల దోలిన...ి? 

కవాడు ఆవిడను లేవ కు. పోయా 

డట గా. ఊరంతా ఆడదే నొడదవలతి 

వాంస, 8.178. చూ. అేపుకొని పోవు, 

జేదవాడు, దరిద్రుడు. శూన్యము, వట్టిది. 
కాశీ, 85,47. . ధ్వన్యనుక ర ర క 



లోట.--లొడ 

“తొట తొట వ్రుర్వులు కరతల 

తాటులాటు మనుకొం-చు నిండ్లలోనికిం 

ప భల్లా. ఆ. 2. 

లతొటలొటకాడు 

వాగుడు కాయ, 

“క్షటిలంం ఉడశపకారి జూదరి లాట 

లాటకాల జాగడీండు, 
[ప్రబంధ రా, 644. 

లొటిపిట శూల రోకండ్ల గాని 

చక. గాదు 

బది నామాన్యంగా తీేది 

కా దనుటు, 

శూల- కడుపునొప్పి. 

“ముం -దిమాటల నుం డీమా లుం 

బోతు, కఠథినతరవాక్య్యముల చేతి 

గాని దక్క, గాదు లాటిపిటు 

ఘూల రోకండ్లం “గాని?” 

న నిరంక, 9.188, 

లొట్టలు "వేయు 

గుటకలు మింగు, 

“కవాడు వటి శుంఠ. ఇరుగు పొరుగు 
ల్లి 

అవ్మోయిలను చూచి లాట్లలు వేస్తూ 

ఊంటాడయడం, CR CE 

లొట్టాబట్రియములు 

“ల కు వపందలయొద లాటాబటీయ 
© ఉం ఇం 

మునుకొంటి వేమిళి” 

సాకీ కు. 85, 

యాం, లటాబటీయములు, 
అం ట్ర 

లొడతొడ వాగు 

స స. మనమరాఠతు 

లాం, 

“ఎందుకు రాజి 

వాగుతావు 9)? 

ఆటూ లోాదలాడ 
ళా 

గ! చ 

“తాేోేకంబులో లేని లాట తాటక తె” 

హట్ లం వారి, ద్వి. 1901. 

రర చెక్కు. డమ్య్మా ఢి తోకంలో లేని 

మనిషి, చానితో ఏ మన్నా కహషమే? 
రై 

ప 

“ఇ చెక్కు డమ్మా;? లోకంలో లేని 

(ైపేముల? 

లోకపు పూతలు మేత లగు 
లోకములోని రపహాన్యవ_ర్త్వన 

ములను చాచి ఇ ట్టు కు 

(బదుకు తెరువు అగు, 

నవే. 

“పల వాలిగతి లోకపు వూంతలు మేత 

లీయ నే కడమయు లేక... 

కుక, 2.24, 

ఈ పూ తయే వాడుకలో 

పూసికొని వచ్చుట, 

ఎవని చైనా నిందించినవ్వూడు 

మరొకరం నవు 

రించగా ఆంటారు “నీ "పం 

మహా పూసుక వస్తున్నా వే!” 

లోకముతోడి పాటిగా తలచు 

మామూలుగా, లోకరితిగా 

ఇభాపించు, 

““ఆలకు యెొజుంగ నేరక మహాత్ముని 

లోకముతోడి పాటి గాం దల౯-చితి 9 

భార, ఫీమ్మ + 26, 

ఇచా నిని 



లోకా__లోగ 764 లోగి__లోన 

లోకాభిరామం శ్రీరామం ' లోగిట జేర్చు 

లోకాఖిరావూయణం, అందుబాటులోనికి వచ్చు 

“ఆం, “పెద వికేసా లేమో లేవు. ఏదో 
(on) 

లోకాఖి రామం శ్రీరామం మాట్లా 

డుతూ కూర్చు న్నాములిి వాం 

లోకాభిరామవార్తలు 

లోకాభి రామవూయణము. 

శాకీలందమి) కిం గపుర బాగాలు 

బండ్కుటాకుమడుప్రులు నొసంగి లోశాళి 

రాము వార లాకకొన్ని నొడివి 

యషప్పాారి -బేం్యద్రు6, బలు 'తెజంగుల నల 
రా 

రించి పలికె నపుడు.” 
కుక dD 

లోకాభిరామాయణం 
అవి యివి - (వ ల్యేకించి ఒక 

విషయం కా దనుటు, 

“కగేజనా అయాక కాన్సేపు లోకాఖ 

ఛశావమవాయణం౦ం మౌట్లాడుతూ కూర్పు 

న్నాము,4?? వొ, 

లోకుల యిండు . 
a 

ఇతరుల ఇండు, 

లోకు లనగా జనం, ఇతరులు, 

“లోకులు కాకులు అని 

సామెత, 'లోకల కతను 

వాలా శాకీవడినాడు అని 

“రాయలనీవులో వాడుక, 

*"-ఫిాల-ఏరి గాక లోకుల యిండ్లు 

టం చు 

పండితా, ద్వితి. మహా, పుట, 1897. 

లో గన్ను 

అంతర అవ, 
దిళోలు 

ముక్కు. ంటి లోయ ంటం గనుం౦ 

 సొవుచుల) కానీ, 2.44, 

నట్లు చేయు, 

“స్ లాోంగిటల జేర్పుసే యుభయలాోక్ష 

సుఖుంబులు నన్ను6 బొందినన్ ౨? 

ఈ. వారి, 1,64, 

లోగొను 
వశము చేసుకొను. 

“బాడబన్ఫూ రి లోలంగా న్న పగిది 

నుండు.?? పాండు, 8.102, 

లోచనోత్సవము 
కన్నుల వండును, 

““లేచనోత్సవముగా లోలత నిలిచి 

గౌ. వారి. పథ, పం క్షి, 592, 

లోతు పాతు 

గుటు., జం, 
వం, 

క“తనలోేోంతుపాతు “సితము గాన రాం 

గార్శి, గలనీన మొగ మాట శకాని 

వదలి,” రాదా, 1.82, 

లోన లొటారము 
అంతస్పారము లేనిది - లేని 

వాడు, 4 

, యమెన వటారం లోన 

లొాటారంి” అని కలిపి కూడా 

-ఈ వలుకుబడి వ్యవహారంలో 

ఉన్నది. లోవల వక్రి "లేక 

వోయినా మెకి గొవ్చుగా కని 

విం చే వట్టుల [వయుక్త 

మవుతుంది." 
“కు, తేదు జపటిస్టత లోన బభాాటార 

మిం తె నీ, వతనికిం నొంక నీ లని... 

కుక, 8.161. 
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“తాన లాట లాట పెన పట పటి 

ఇక్క-ట “తొటలొటి ళూన 
bo 

వెన వాని ధ్వన్యనుకరణ 

శబ్లంగా ఏర్పడింది, “పటు 

వటి దినికి వ్యతి రేకంగా 

గిది అన్న అద౦లో 

నరాడది న్ 6 ఎజ్త స్థ 

లోను సేయు 

వశవ ర్తిసి చేయు, 
““భవదు దారమహోజ్ఞ క లోను సేసి? 

భార. సౌ షి. 1.215. 

Me పుట్టి పెరుగు 

ఆ పవయం౦లో 

నంఫఘార ౦గ౫ా జూనం సుం స్థన పనీ 

అతనికి 

కలదు 

అనువట  ఉవయోగిసారవ, 
యయ లలాట 

జేబు చేదాంగాదివిద్యలలోనన, 

్ఞురింగినళి ౫టి యోగ్యుడు.” 
ఉం హా 

వరావహా, 9.4కి. 

కక“వాడు సంగీతంలో పుటి పరిగాడు. 

శె, 

చట్టి 

లో వడు 
వక ముగు, 

“మాయతోడ  లోేోపడ.ుి 

భార, భీష్మ. 8.105. 

లోవ మగు 
వోవ్ర, తొలగు, 

కకమూ జగదదగద్ను తమూర్దిం గంటి నా, 

పాపము లోపు మయ్యొ.”” 

నిరంకు, §.43. 

లోబడు 

వళ మగు, లాలూచీ వడు, 

“తం డొకరికి లేోేంబడదడండుటలి 

స 
kt 

t 

జము. 8.95, 

“వా ఆెవరికీ లోబేవాడు కాడు. 

చౌ, 

“వూ డెంత కనా లోబ్ తాడు, 

కామె 

లోలోన ఉడుకు 

మనస్సులోనే 

చెందు. 

ఉ| కోశము 

ఈఈ _బండు గొఅటురక్ముకొంచు లోలోన 

నుడికితిం గొంత తడవు.” 
కళా, 2.55, 

తోవంక కత్తులు 

చెకి కనిపిం చనిపి, 

మ తనో అనంగ మా తునలో 

వంక కతులు...”” సారం. 8.28, 

వంక పెట్టు 

తవ్వా వట్టు, 

కొత్త, 888, 

వంకబౌరక చాటు 
దొంగ చాటు వ్యవహారము. 

రాయలనీవు వ శ్లైలలో ఊరి 
ముందరే వంక, డానిచుళ్టుూా 

డొంక ఉంటూ ఉంటుంది. 

అలాంటి చా టున్న చోట్ల నే 

తఆుచు వ్యభిచారం జరుగు 

తూంటుంది, దానిమె వచ్చున 

వలుకుబడి, 

అలాంటి ఇనాఠంం మాటు 

వ్యవహారం కూడా మాని 

వేశా డని (క్రింది [వయో 

గానికి నమన్వయం, 
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“వంకలో జెరిగిన గడ్డి గాదము చేయుటను వచ్చిన వలుకు 

వాటు జని వాచ్చార్థము, బడి, 

66, _విపతనయాండు, సడి కోరిచి “పే, రుక్కు_న నేరు నిక్కి చన 

వంకపారకచాటుకొ మొ నెన్ ౨) నాక్కా్ణండు వంకలు నొక్క 

పాండు. 8,114, శ కుందేళ్ల"? పాండు, 5,218, 

చూ వంక డిణు, 

వంకర కొంకర మాటలు అ am So 
మ రా 

Md . వంగుం ంకాయ తిన్నా 

ఈ బవ్మాచారి శంకరుని గుణించి . డనియొ, కరూర్చు౦డి 
కుర వంకర కొంకర మాట గు మ్మ డి కా తిన్నా 

లాడ నుంకిం చుచున్న బా౭యడు.?” డనియొ నెవము క 

సహారవి, 4.తెలి. క్ర యు 

ఆని? తికి తవంలు పట్టు. 
వంకలు డొంకలు x 2] 

అక ఆయి నదానికీ "కా క ఇనా ని క్రీ 

అనుటు, 
కవనయుల వంకల డొంకలల గను6 

గొనుచుకా చచ్చి వచ్చి కని యచ్చో 

టన్ టి పహాూంసం ర్,6ర, 

వంకలు తీర్చు 

సరి దొిదు. 
os) 

“త రాళ నంబులకజొ వాదుకు€ బటి కన్న 

మలచ ఖరి వంకలు దీరుచుకొ 4”? 

విజయ. 1.184. 

రూ, వంకలు దిటు, 
ద 

వంకలు దిద్దు 

నరి దెద్దు, తవ్వ లెన్ను, 

ఈ రూ సాధ్వివర్తన కెట్రట్టా వంకలు, 

దెదం జూడకుము,’” కళా. 4.1432. 

వ రూ. వంకలు తీర్చు. 

వంకలు నొక్కు 

వంకలు దీర్చు; చక్కగా 

చేయు. 

వడెినవ్శడు ఆవంకలు సరి | కాలేదు. ఒకటి పోలేదు.” 

“ఇప్పటి కాలములో మన వ ల మాలిన 

నిరకుర కుక్షి (చాహ్మాణులు తమ సాటి 

(బావ్మణునితో చెనను నతం డేదో 

వంగుండి వంకాయ తిన్నా? దనియొ 

కూర్చుండి గుమ్మడికాయ తె న్నాం 

డనియొ నప మాపాదన6 జేసి కలిసి 

భోజనము చేయ నొలక అ అతెసకు కావ 

లయు నని యఫఘాోరింతురు కదా!” 

"తెలుంగు జాతీయములు, 

వంచినతల యె త్తకుండా 

తేక దృుష్వ స్ తో___నిర్విరా 

ముంగా, 

“వాడు వంచినతల యె తేకండా తన 

పని తాను చేసుకొని పో తాడు? 

వంచిన నడుం ఎత్తకుండా 

నిర్విరామంగా, 

“మం చుననడుం లె తకపండా పొద్దు 

న్నుంచచీ సని చేస్తుంకే ఇం కా ఒకటే 

Ch 
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వంటయింటి కు వంత వరక నట్టుగా 

చేతికి చికి, న వక వక ముని, 

ఆఅడపలో ae కుందేలును 

వదిలి జెట్టడు, వంటయింటి కే 

వ స్తే యింక అది. తప్పించు 

కొని వోజూల దనుటు, 

చేతిలో చిక్కి. నవా డని ఖా 

భార మి; 

““దమజవల భు వహీ౦ -చ 

మొవ్వండో, కె అమునన్ గుణ నరనము 

సల్చెను బాపుర వంట 

గుం,దే లిచె చొచ్చె ర క్తములు తీ వతం 

డల. 

యంంటుల 

గోల ఇల. రుక్యాం. 5.20, 

వంట వార్పు 

జం, 

“పని వంటచార్పుల బాధ లించుక 

లేక, తీరిన మంచిసం సార వెంద వెళి 

హా ఏన, 4.146. 

వండ దరిగినకూర 

ముక్క_లు ముకకలు గా 

నుండునది, 
తాళ్ల. సం, 11.8 ఖా, 24 

వండ దణిగినరీతి 

ముక్కలు ముక్కలుగా, 

కకపరం౫ న త్రలకునుం బడుచుకోడండ్లు, 

వండం దజేగినరీతి వడి నుండె రణము.’ 

మెరా. పు. 70. 

వండలిపిండుగా కలగు 

మిక్కి. లిగా కలగి బోను. 

“ కొంధుల్ వండలిపిండు7గా6 గలం. 

విర, ౪.69. 

. 

ద ద దద నాలా నన ననన ననన రా న ఇ 

Ey అ 

ఆర ముంకను విదార్య్యము. 

“వండ వండ నట్లు-గా చారి 

న వ్వేవు, 

జూ 

రెండ అలా నీడ లాయొ 
rn 

' నింక నేకకి మాటలు.” 

షా వా 

పాకాల దన ద ద... దను నా కా 

తాళ్ల, సం. లీి.557. 

వండిన కుడుము 

మిణాన్న ము, నాన్న 
అనగా కుడుము వండి పెట్టున 

తరువాత తినుట ఒక్క._ ళు 

తరువాయి. 

కర దండత నడి మిండనికికణా, వండిన 

కుడు మనల దుడ్డు వె ఖరి మెలగుక్ ఎ? 

చూ,మబ్బులో చేసిన త. లాగ, 

చూ. సిదాన్నము. 

సతతుకొని వార్చుకొని 

వండి వార్చి, వంట చేసికొని. 

జం, 

జనములవల వండుకొని 

గణికాద త మమభ 

కళా. 6.146, 

6 ులలోని 

వారు, కొని 

కొంప.) 

వంతపాట పాడు 

అన్ని టికి తల ఊచు, 

పూర్వం నాటకాలలో ఒకడు 

కొని వనుక నున్నవా రం 

దరూ పాడడం అలవాటు, 

అందువై వచ్చినవలుకు'బడి, 

“ఆ మే సేజరు ఏమి చెప్పినా ఈ 

"హిడ్డుగుమా స్తా వంతపాటు. పాడరికం 

తప్ప క్. సెపని మరొకటి లేదు,” ఎన. 



వంతు___.వక్క-- 

వంతుకు వచ్చు 

పోటీకి వచ్చు. 

““ఆవాంకృతి చెప్పుడు విజ వంగు 

చున్, వంతుకు వచ్చు సత్య రువం 

విక చెల దటం-చు మానినీ!”? 

i పారి. 1.80. 

వంతు గలియు 

వొత్తు కలియు. 

“క్రాలముసాముల నందు. గూడ 

చెట్టి, వంతు గలయంగ బువ్యం పు బంతి 

విందు, "పెట్రిరి.? పారి. 2.49. 

వంతు పెట్టు 

వంతు తెచ్చు, పోటీ చెట్టు, 

కకస్ట్రీ చేంకశేళ్వరు ండు చేరి నిన్ను 

నాడి తేను, వావిరి చాెపెకు “నేల 

వంతు స్తే వళ) తాళ్ళ. సం. 685. 

వందలకు వందలు 

““వమందలకు వందలు దా స చో వ్చీ 

జనంబుతోడలి చాచా. ౯5, 

వకావక లగు 

(వక్క- లగు, ముక్క- చెక్క- 

లగు, 

కపిలి భుండియ వకావకలు -గాలయ లి? 

రాధ. 2.20. 

చితము వకావక 

"ల తెళం జాూాచునటులీి 

సారం, 21 శర్మ 

కకకామక రాడా 

“ఆ చితఘనుండు, 

దిగుల్, గొని మనను వకావక లె, 

చనల బెడితి...”) వాంస, తి.46. 

వక్క సేయని 
పోక ేయని, 

గవ్వ చేయని, 

768 వక్కా-.__.వక్కా_ 

“వక్క చేయని బేకివాల డని నన్ను, 

"అక్క చీయక కరాళించె నీ రాజు, 

హారి, ద్వి. 2, ఛా, 1471. 

* వక్క చేవని లేకివాందవు నీవు! 

గొ. నారి, ద్వితీ. పం కి, 1416. 

పూర్వం చిన్న నాజేలుగా 

గ వ్వ లవల నే వక్క_లను 

కూడా వాడేవారు, దాసివై 

వచ్చినవలుకుబడి. 

చూ. గొంటువక్క_ చేయని, 

వక్కాకున కిచ్చు 
ఆదరమునో అభిమానమునో 

తెలుపుతూ సామాన్యులకు 

కొంచెం చె వా రిచ్చు కానుక , 

సామాన్యంగా చేదవా రం 

దరూ తాంబూలం వేసు 

కుంటారు, అలాంటివారి 

కినాముగా నేటికీ యు కా 

నియా, అరణాయా వక్మా- 

కుల 

చాటు. 

కని యివ్వడం అల 

“ఫీ కీవలి కన్న డు వుకాా_కున 

క్ "లేదు నిర్ణయామతి నలా”? 

శుక. 2.25, 

వక్కాకు లిచ్చు 
పిడము లిచ్చు, 

“వేల్మి చేల్చిన చేత విస నీకు వకాా_కు, 

లిచ్చినం -గాదపే, యిందువదన!'? 

శుక, 2 4771. 

వక్కాకు వేసుకొను 
తాంబూలము వేసుకొను, 



“ఫాదున్ను ౦-టి చేసు న్నా యా పని 
ళు అయాన్ల 

వగ బెగ లేదు? 

వకొాా--ాా-వగ 769 నగవగు 
య్ 

వక్యాకు సంచి ' “ఆ వ్యవహారం వగ బెంచి రారా. ఆ 
తరువాత చూదాం.” వా. 

చూ. అడపది, వగపు సోకు 

వగ దెగు దిససలు కలుగు, 

వరిప్కా-ర మగు, ముగించు... “శ్రి ss a సోంక వనుచు 

టక రి వ్యవహారం యింకా వగ చన | వగప్రు నొ నయ్యా. 

లేదు.” : వా, | భా౫ స్కృ 1.405. 

“క్ ఆలంకారం యింకా వగ చెగ వగలమారి వంకాయ 

లేదా? 3 వా, | 

} 

| 

అ 
నగ చెందు | 

వంచాయతీ చెవ్వు, తీర్పు 
చదెప్పు. 

““ఆచ్చటి జనములు సొ మోయ కునికి 

చన దని వగ చెంచిన దాని దోడుకొని 

పోయె ఎ) శుక, 2.41. 

బరు. డిపు *జేవధూటి 'జెజపట్టిన వాని 

వధించి సాధ్వి యా, తరుణి యటంచు 

బేకొనుటు భర్మువుగా వగచెంచి రాఘ 

చ్కేశళ్ళరుడు,?) ఈత. రామా. ఆ, 6. 

చూ. వగ చెగు. 

చేటికి యిది రాయలవీవులో 

వాడుకలో ఉన్న వలుకుబడి. 

“పెద్దలు వచ్చినారు, మాత-7గాదా వగ 

ఊఉఇం-చి పోండి,” వా, 

(కల వ్యవహారం వగ ఇ౫గ్గ లేదు?” ఇవా, 

ఇందు మోదనే సంబంధము 

తెగి బోవు, తగ తెంపులు 

ఆగు, 

“వాడికీ నాకూ బుణం వగ “BR 

పోయింది.” వౌ, 

““స్కకూ మాకూ వగతెంపులు ఆయి 

పోయింది ఛ్ 

240 

వగ లాడి, 

“వగలమారి వంకాయ సెగ 

లేకనే ఉడికిం దటి అన్న 

సామెతలోని భాగం. 

“నారాయణదాసు రుక్కిణీకల్యాణము, 

వగ లేదు 
అరువు తెలియదు, 

లక పని చేయడానికి వగ లేదు. నోరు 

మాతం -ఏతగి పోతుంది.” వా, 

వగ లొలుకు 

అందము లొలుకు, 

కవ లాలుక ధాగధగ్య వు, జిగి 

గులె_డు నుబ్బుగబ్బ్సి స్చ్చెపు గుబ్బల్ , 

నిగనిగలు గులుకు...?? : 

1.60. వా ౦'స్క 

వగా తెగా తెలియదు 

కార్యనిర్వ హూణవద్దతి "ఆలి 
2 

యదు, జం. 

“వాడికి వగా తెగా తెలీదు, వాడికి 

అప్పగిస్తే ఏ పనీ కాదుం” 

వగ్గు వడు 

వరివక్వ మగు, మూగి పోవు, 
| “వగ్దువడి తరంగితాయమానం, జై న, 
| కిక, 5.110. 
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వచ్చితి వచ్చితి నని 

కకవాన వచ్చితి. వచ్చితి నని భయ పెట్ట 

సాగాను.’ కాశీయా. 97. 

ఉద 

వచ్చినతోవ పట్టు 

మరలి పోవు, 

వ చైనా వని కానప్పుడు 

వచ్చినరీతిగా నే నెల్లి పోవు 

అనేఅరంలో ఉవయాగించే 

పలుకుబడి, 

“కిరియయగ బుడ్డ పౌాళ ముల చేసిన 

వచ్చినత్రోవ వట్టి రాాతరమున మౌాణి 

భదొసహీతంబుగ" వచ్చినవారు పౌరు 

అక”? ఊఉ. హా, 1.40. 

“వా డేమా [ఈం సహాయం జేయ 

నన్నాడు, వచ్చిన దారి నే పోవలనీ 

వచ్చింది.” వా, 

వచ్చినది రాబట్టుక్ొను 

అనవనర మెన అశ లకు పోక 

ఎంత వస్తే ఆంత లాగుకొను, 

“వచ్చినది రాబట్లు కోవడం తెలివి 

శాసీ అంత రావాలి యింత రావాలి 

ఆని అసలే రాబట్టుకోక పోవడం ఏమి ' 

"తెలివి ౪? వా 

వచ్చిన పోయిన వారు 

వచ్చే పొయ్యేవారు అని 

వాడుక, 

కవచ్చిన పోయినవారిచే నీదు, నచ్చ 

రితము విని... లీల బసు 1,22. 

“వచ్చే పోయీవారు వాడు మంచివా 

డని చెప్తూ వచ్చారు, 33 వొ 

వచ్చు._వ[జ 

వచ్చుబడి 

రాబడి, 

కానీయా, న్, 

వచ్చే పోయే వారు 

వస్తూ పోతూ ఉండే వారు, 

అతిధి అభ్యా గతులు, 

“వచ్చిన పోయిన వారిచే సీదు, సచ్చ 

ర్శ్తము కుని,” 1.22, 

చా వచ్చిన వోయిన బారు 

వచ్చేసారి 

వచ్చేనంవత్సరం, వచ్చేదఫా, 
వచ్చేసారి ఆయినా సకాలంలో 

వానలు కరు సాయో లేడో చూడాలి.) 

బన. 

Pye rete et 

పు, 

“ఈ సారి దీనితో సంతృప్పిపడు 
నాయనా! వచ్చేసారికి చూద్దాం లే?! 

వొ, 

వ జకవచము 

' రతకము, 
.“సకలరాజతం (త సర్వాంగరత్షుకు, 

భట్రపి వ(జపం జరంబు,. 09 

విక, 8,185. 

“మేరువు తృణ మగు నవ్విభు, కారు 

ణము గాబా వ[జకవచము వమునకుడ్ ఎ)? 

జెమి. 7.86. 

వ జళుంఠ 

శుద వెధవ. 

భూ, వచ్చే పోయీచారు, 46ల్ల్టీద్రి ! నజకుంఠ ! సాలుక రాల నుం 
| 



వ్యజా-.-వట్టు 

డిన్ని స్ తగు వె నవాండ నుండఈ6 -7గా 

నిన్నటి సుడుపందవు ల” 

కామా, పు, రికి, 

వ(జాంగి జోడు 

వ(జక వచము, 

అంగీ-వొ కొం. 

ఇది నటికీ వశ్చిమాం[ధంలో 

రోజూ పఏినవజేవూట. 

“మేనికి వంచినముద లే వ జూంగి- 

బభోడు, 39 తాళ్ల, సం. 9. 104. 

కక తె నీ మేన వజాంగిజోడు ౨? 

పాండు. శే. 14న, 

కళని కప నాక వ(జూంగిజోడు.?? 

జెమి, 2.52. 

వట్టి కొడిమెలు కట్టు 

అనవనరముగా బాధ్యులను 

జేయు, లేనినింద మోపు. 

మదికివలసి నయట్ల చేయుదురు "గాని, 

వట్టి కొడి మెలఎ నారును గట్ల 

జనదు. కరా, 5.62. 

6 = ఎవ్వ దీ కొడిపెలు గటి పండి 
6౨ గాగ 

కొడుకుం గడియారము మోవం జేసి 

రం, చడుగా..లీ? జమి. పీఠ. 2. 

కఫపాసెర, బడిగినచార  పేదలె కొడి 

ములు ఇగటకుండి యతనిం గొని కుని మ! 

యులాళ్లి?? ఆము, 5,585, 

వట్టి గాంభీర్యము 
మేక పోతుగాంభర్యము ; 

వశ వట్టి గాంభీర్య "వంక డు "విట్టు 

కొనియె,) ఆము, 5.7. 

వట్టి గడ్డు తాకట్టు 

వ్యర్థము. నివ్వ) యాజనము. 

వట్టి వోయినవశువును ఆతా 

| | 

తై ర 
ముండదు పా లివ్యబు 

కనుక, 

““పుట్టునొ యంటిమే నితనిపోడిమి 

గంటీము వటి గొడ్డు తౌ, క ట్రాతం 

, ఆంత యున్న. నివులే గా జేయ చెటుట 

వెళ్లం గొట్రినన్ ౧” కళా, క, 74. 

వట్టి చతులతో... 
ఆక్క_. డున్న  వారికోనం 

వమిటిని తీనుకుది పోకుండా. 

“పిల్ల లను చూడడానికి పోతూ వటి 

చేతులతో పోవడం ఎట్లూ అని ఆలో 

చస్తున్నాను. 93 బా 

వట్టి తానములు 

“వటి తా నాలు దర్భలం పు ప్రైం 

డుషప్పు .. .”౫ కళా, 7,29, 

వట్టి నూతికి వర గట్టు 

విప్ప యోజన మైన వసి 

జేయు. 
మదన, శత. 6. 

వటి పగలు (పలు 
డు (౧ 

(పగల్భము లాను, డహప్సుులు 

కోొము, 
తరు 

శ ళళ్రక్రివిచ్చ గలం (పేలు నవాంరజరఠ ,) 
అ ఏ 

కుక. 5.28, 

వటి పిడికిలి గౌండలే ఆటు 
రె ౧౧6 
పండు ? 

(వయత్నం లేకనే ఫలిత 

మెట్లు కలుగు ననుట, 

“వటి పిడికిలి గొండ లే ee పండు.” 

దుక్నాం. 5,129. 
టి 



వట్లి పోవు 'వట పడు 
ని 

ఎండి పోవు తక్కువ వడు, 

“పీన చని వటి పోయిన కానలం | “దూర పాత వి స్పుర ణ6 గరంబు 

గార్నిచ్చు కాల్చుకై వడిం? వట పడు? భావ. కర్మ 1.281, 
ఖా స్కూ. * తూ 768. 

వటి _పయాసము 
యట 
వృథా (వయాన, 

“ఆన్యమహ త్వం, 'బెట్రిదియం నల 

జనులకు, వట్టి (పయాసంబు 

వలను దలంపనస్ ల” 

కాని 

కళా. 8.164. 

వట్టిమాకు లిగురించు వలపు 

మాటలు 

ఎరాడులను గూడా చిగిరింవ 

జేయ గల (చేమనల్లాపాలు. 

శువ్క-_ హృదయాలను (ద 

జేయ గల వనుట. 

“వటి మాకు లిగురించు వలప్రమాటల 

పంప 

విభు జట్రి గొని పురమున "సత మెతి 

వమ్ము, 39 తాళ్ల + సం, తి, ర58. 

వట్టి మొగమోట 

రము ము. హని! ఖదాహీణ్య 

దాహమీణ్యము చూవ కూడని 
చోట చూపుట. 

కళళ క్రీవి మొగ్మూాట చాలించి గటి 

గాల, నదర వై చుచు... 

కళా, 8.188. 

వట్టి రాకపోకలు 

నిష్ప  యోజనంగా "రావడం, 

పోవడం. 

“వటి రాకపోక  లానచ్చె 
సతియు,.”? కళా, 4,64. 

PRN Ey se వ వ మా దద వనవాస 

వ(ట పెట్టు 
se) 

తక్కు_వ వజుచు. 

వ(టిల్లు 

1. కలుగు, ఒహ్హ, 

“వనిత ప్రతులు నాకు వ,టిల్లి శేని, 

నంచి “పే రిడుదానలి 

పండితా. ద్వితీ, వముహి. పుట. 154. 

2, (పవం_ర్తిలు, తెరుగు, 

“ఆక్క. జము వ(టిల.? 

పండితా. (పథ. దీకూ. పుట, 249, 

నగుబాటు వటొల్లైె చనాతులలోని? 

భాగ. 5 స్కం, పారి, ఊత, ఆ, 6, 
ఈ వెడందనోగ లె వ(టిలు కన్ను 

దోయి ౨? విజ, ఆ. 12, 

వడక పెండ్లి కొడుకు 

అనాలో వడుగు చేను 

కునేవాడు. 

పాండవ, (పవా, 74. 

వడకాడు 
కంపించు, 

“మహోద్దత పాదఫుట న, న్నట నిట 

క్ ధరిత్రి వడం కాడ. 93 

భాగ. స్కృ 10. 915. 

= వళ కాడు. 

వడగండ్ల గుండ్లు గట్ట గల్లు 

వడగండ్లు క ణంలో కరగి 

పోయేవి. వానిని గొంతునకు 

బంగారుగుండ్ల వలె కట్టుకో 

గల దంకు అనంభవములను 



వడ_..._వడ 778 వడ... వడ 

సంభవ మొనెర్చే 

జాణ అసి నిరసనగా అను 

వమూళటు. 

పండితా. (పథ. పురా. వుట, 859. 

వడగాలి 

ఎండ వేడివితో వెచ్చ నైన, 
గాలు, వేడిగాడ్చు. 

కుమౌా 4. "7.68. 

వడ దాకు 

ఎండదెబ్బ తగులు. 

“మధ్య ంది చాత పోష్ము హాతిం గండి 

వడ చాక” మను, 2.47. 

వడ 'దేయి 

1. వడ గాను___ వాడి పోవు, 

వడ+ లేరు. 
6:చే-ెండు కన్నుదోయి వడ బేజెడు 
ముద్దు మొ? ౦బు.?” పాండు. పఏ,65, 

౨. తావము తీరు, ఉఫ్లోవ 

శమన ముగు, 

““ఆమరెధేనుదధి(పయు కృపా, “ఛేయము 

లారగించి వడ చేయం.” పారి. 2.90. 

వడ పడు 

నంబంధ వడు. 

కకనడుమ రెంటికిని నా మేను, వడం బడె 

యుందలి వా౭ండనా "సేనులఎి 

తాళ, సం, 9.5, 

వడపిందెలు 

కెంచెం ఉవ్ర కలివి న 

సళ్లలో ఊర వేసిన లేత 

మామిడి విఐని 

మజ్జి గ అన్నంలో నంజుకొపి 

విండొలు, 

ఆతి ' 

\ 
1 

ఖ్ పు ఆపాత పసన మము వం రాదా వసా నప వనము మటల వ వస athe 

కదా. దు జ తు రా దద లో వనం ప 

తినడం చిత్తూరు జిల్లాలో 

వివదీతంగా నేటికీ అలవాటు. 

వడముడిగా జొచ్చి వాత వెళ్లు 
అతినేర్చురు లగు, మాయావు 

అగ, 

““వఢమతు అన యా విపుల జూడ్క 

వడముడి -గా౭ జొచ్చి వాత వెళ్లుదురు 4? 

గా. వారి. ద్వాతీ. పం క్రి, 48ికి_84, 

ఇలాంటి వలుకుబడు తే 

“ముక్కులో దూరి నోటిలో 

వచ్చు” “'పాయిలో వెడితే 

పాంతలో వచ్చు "----ఇ త్వా 

దులు, 

వడవడకలు ఉడుగు 

భయము తీరు, 

అగు, 

““నహ్పడంతులు వరినవడక. లునుణగుచుయ 

గులుకుకులుంగులతోల బలుకం దొడం 

న... కళా, 6.114. 

వడవడ వడకులు కుడుచు 

మిక్కిలి వడకు. 

“దడ ంబదుచు వడవజ వడ ౦కలం 

గుడుచు, నడుముల దడంభాటు వలన 
సడల జూలంనీ వ్రులం ఛఠవులం 

జక్క_న్ ౨” కళా, 6,225, 

వడ వెట్టు 

వడ. బోయ 

వవ, 

సే 

ఛభయరహితు 

3 9 

వవ్రూ వడ నాక జో పి 



వడి... వడీం 
cs 

కుటికలో “వసి 

“వడ వెటు వో యర్ల్యపణ్యముల్ 
ఆ ష్ణ | 

గాడ? 

పండితా, [పథ పురా. పుట. 453, 

కటి బెట్టి “తీయు 

బు తహ వీసికాా 

“తతి తీపు పుట్టించి స్య చేశా 
సెల్క' వడివటి రాం దీయుచారిం 

గి ఆ కు 

బూ)? విక. 4, 16. 

వడి వెటు 
ల 

వృత్తి చేయు, 

662, డియనంళ్కి మున్ను వడి వెట్టు 

శివుడు, పడి బెట్టు గిన్నర మహం 

కెచ్రుడు. . బస, 5.181. 

2, స పట్టు. 

“కప్పురంబు దూలింగాం జేసి వడి, 
చెటు,’ కుమా, 5.189. 

౬2 

వడి సెడు 

ఎల ముడుగు, 

“త దాకుగ వేగము  "సిప  కందటున్ , 

వడి సెడ్ యుక్యం దిక్కు. నకు 

వచ్చుచు,'? సు: తము; ర్8తి. 

వడ్డించిన విస్తరి 

GD 

గవడ్లించినవి స్త సరి మోజీవితం.” 

యాం, వ్దాన sm ద య 

నామె. 

వడైంచు 

వ్యంగ వంగా “దెబ్బలు కొట్టు 

మెట్ట, 
లు 

ము త్త ముమూాద దండిం-చు 
తాల! 

1. చెప్పినవని చేయు, సేవకా 

| 

| 

టు. | 

వడి... వడి 
5 GG 

అస స ఈవ్చోా 

గిసారు, 
ల 

కా "ని చవేతివోంకటి, వాదులు 

వారించి లెను వడించినభో.) 
న ”డ 

విప. 4.60. 

“కనాలుగ వడ్డి స్తే వాడే దారికి 

వసాణడులిి వా, 

కకగుంశ్రీరికి వీలి-ది నాలుగు వడించి 

పంపించు,” i 

వడ్డికి కాలి 

ఎక్కు. వగు, 

“కనుంగొని వనరుచు రాధా, వన 
జేకష్షణ పలికె వలపు వడికిం చాజఅకొాలి 

య 
రాధి. ఆ. తి, 

వడ్డి కొసగు 

నామాన్యంగా తవు దగ్గర 

ఎక్కవగా డ బ్బున్న వానే 

వడ్డి కిసారు కనుక అది 

యెక్కువగా కలవా డనుట, 

““ఆచలి భ్ర ంగముల కనీత్క, దిధితులు 

నడ్డి కొ'ససంగు-దు చేవవూజు, విరులు చిడి 

మేడికపటభూసురునిం గనియొ 
మను. లి,రిరి, 

వడ్డి పాలు 

వడ్డి యెక్కు_ వగు, 

(పబలంబుగా వడ బాలక మున్న 4?’ 

గౌ, వారి, ద్వితీ. పం కి, 685. 

వడ్డి వోలు 

అధిక మగు, 

“జడకు మానవుండు "చదువ జదువ 
హగ్ 

నాస్క వడ్డి చారు "గాక వదలీ నా??? 

తాళ్ల, సుం, 13}. ene 869, 



వడ ___ వణ 
యం 

వడ గింజలో కియ్యవుగింజ 
లం 

ను ర్వ సా నమూ న్య మయిన 

"లేదు, 

“వాడు అపరాతిరి వేళ వచ్చి నన్ను 

నిద "లేపాడు, ఇంతకూ "సంగ 

తే మయా జ అంజు వడగిం జలాే 

వియ్య పుగింజంి” చా, 

“ఆ, ఏ ముంది? వడ్డగింజలోది బియ్యపు 
గింజ, వొ, 

వడ్రతోడ తట్ట యెండినట్లు 

ఆనుహంగికముగా  కాధవడు, 

మానిని. 11. 

చూ. వడ్లతో దాగి యొండినట్లు, 

వడ్డను బెరుగు వనుకు 

చందము 

-ఇరుగసలో అన్నం కలు నుంది 
PE 0 

గానీ వడు కదియను. 
Cn? 

అందికా హాందికా బేనివాని 

కలయిక సిదె "తెలియు 

జే నుంది, 
PRR +) 

“వడునుం చెరు గుర క్ణుకో 

చందపు బిలిబిికృతుల్ కృతుల 
పండితా. (పథ. దిమో. పుట. 20. 

““పెనచి వడును బెరుగును బిసికినట్లు, 

కలను నవ్వంగ జిలిబిలి కృతులు 

సెప్పి.) సక. నీతి. 26. 

వాస్ీవ్వ రామాయణం ౨2.182, 

ఈళాచ్చెైంందును వనును కలిపిన, కరణిని 

వర్హాశ్రనుములు క త్తరిం గ లియున్ .?” 
జైమి, 8.120, 

వణకు పాయము 

ముసలితనము, 

"775 

“అమ్మకు. కలు కర (పాయం ఆయ్య కు 

వణు క[_పాయం.) పా, 

వతాసి 
నహాయకుడు, (బోత్చాహా 

కుడు. 

“వాడికి విడు వతాని, వాడి లోపాలు 

వీణ్ణి ఆడిగి తే చెబుతాడా శి వాం 

యా, వత్తువాని, 

వ త్తికి నూనెకు గొలదిగా 

అతి క హ్రముమోాద జరుగు 

చాటు సాగుచున్న దను 

సందర్భమున నువ ఇెరాగించు 

హలుకుబడి. 

66వ తెకి నూ నెకం గొలం* చై 

జనె దివిసములులిి 

తాళ్ల, సం, 5.!18. 

వత్తిలోవలి నూనె 
అస్థిరము., 

తాళ్ళ, సం, 11.8 భా. 116. 

వత్తువాసి 

వడిం 

nen వళతొానె, 

వదటి పా అగు 

వ్షర మగ, నేల పా లగు, 
లై 

“బాలు గీసలం వదటి పా లాం? 

సండితా, (పథ. దీకా. పుట. 242. 

వపదనంబుూ వటువట్టు వట్టు 

నోరు పిడచ కటుకొొని పోను, 
న్ు, 

ఎండ్ పోవు. 

““వదనంబు వలువట్లు వటి ము 

జప.” ద్వెష, జా సు 166, 
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పష ఎం వదరుపలుగలు వన్నియ పెట్టు 

వాగసుదువవాటులు, అనవసర | "వంఆుగసు చెట్టు, 

(వసంగాలు, పాండు, 4,204, 

“వదరు పల్బ్ము_లు గాక తుది సాటి వన్నుల "వెటు 

వచ్చు నే, కిాన్నెరకాయి లీచన్ను వె ప వ ప 

గవకు.?) ఊత 110. ఇ “ళు ఏ 

వదరుబోడి షా భు గప్పి, 
॥ నన్ని టికి వన్ను వు వెటుమౌాడిి_,ి మ. న్నా ర్ హా 

వదరుబోతు, కోమా, 9.11. 
క్రీడా, కు. 69. వన్ను వూన్సు 

వ ద్రంజే ముక్కు. కోనుకున్నా 

డట 

అస లా వని కూడ దనగా 

మణింత  చవచెజఆజుపు చేను 

కున్నాడు అనువటుల అనే. 
వి 

మూట, ఇచే (గాం థి క 

రూవంలో 
“వల దని వారింప6 జలమున ముక్క, 

వొలి యిచ్చుకున్నట్లు ...)* 

బ'ససవ, 4.94, 

వనంబున గూర దిను 

ఆకా అలమూ తిను, 

కకషంక' నెన్నాళ్లు లుండెడ్కి నొంతి 

వనంబున( గార దినుచు,?? 

వనములు వెట్లు 

వనములు నాణటిం-చు, 

“వనములు వెట్టినధన్యులు” 
రుక్కాం, ౨104. 

చూ, వనములం జేయు, 

వనములు వేయు 

వనములు నాటొించు, 

చతు వనన మాం దవనం యాట పచనం తత్ర పయ ము చనల. చు 

| 

| 

| 

| 

| 

| “ఆచేకవర్ల ంబుల 

వన్న వేయు-- రంగు “వేయు, 

“ కెవెర్మావి వన్నుు వూన్న్చిఎ” 

కోమా, 9.10, 

వన్ను వెక్కించు 

వన్న వెట్టు-రంగు నక్కు._వ 

వేయు, 

కాత్మీయాంగ్య్రభ 
వన్నుు ఎక్కి 0౦ చుచు,” 

కుమా, 9,258, 

వన్నా కలుగు 

(వసిద్ది కలుగు, 

' “వంశమునకు మిగుల వన్న్నె కలుగ? 

రాధా. 1.81]. 

| వన్నె తక్కువ యగు 
భార. ఆక. 2,15, ఎ యోగ్యత తెగి పోను. 

బంగారమును వన్నెలను 

దాని తరములను 

యిస్తారు, 

అన్ని టిలో (కష్ట మెనది వద 
హోరో వన్నె బంగారము. 

తద్యా రా వచ్చినవలుకుబడి, 

కక అములో త క్మ్ వ 

శతి 
6 

కు 
౯ 

వన్న 
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యణయ్యి నే గాధి పటికి మేనక చుట | “వాడిముకుం వన్నెవాస్ి తరిగి 
లీక వ, ie అ జాన 39 ఇ 

ము ్న ది, మౌ 

వును, 2.75, ద్ ది చెడ్డపనితో ఆతని “పీరు వన్నె 

వను తెచ్చు | నవాని చజీంది. 3 వా, 

(వతిష్ట తెచ్చు. వ మ్మగు 
“వన్నె తెచ్చితి పెర వంశ మంత | మ. మగు, 

| 

కనుల? పల, పు. 102. ఉ“ఇవ్విధ౦బున గాండివమ్ము లావు 

వ మ్మయినం (గమ్మునుమ్మలిక ౦బునఎ” 

వన్న దటుగు ఉఊ. వారి, 2.29. 
ఇజాళవము చెడు, వయను చెల్లు 

కపుతి గనుంగొన్న చోం (బాణహోని తం. us 

యొనర్బు, వాడవా చెటింగిన వన్నె తత ము అపు. ఈష 

దటుగు?? హంసను, 1.125. నతో “సమితి 493 ag చా, 

వన్నె దెచ్చు వయసు బుచ్చు 

రంగు మోటు జేయు, వాసి వయసు చెల్లునట్లు చేయు, 

కెక్క_ జేయు, వృద్రావ్యము తెచ్చు, 

“ఊన్నట యుండి కాలంబు న్నరులక 
“కొమ్మకు వెన్న చెచ్చుెనేశ? po 

వయకు € బుచ్చి “వూ సము€ి ఉచ్చుక 
విప, 9.41. 

ఆము. 2.79. 

వన్నెలు చిన్నెలు వయసుతో చి న్ననా ప్ 
జం, 

“ఇని చిన వె న్న కని వ్ కంలో పెద్ద “ఇన్ని సన్న వన్నె లున్న కన్ని 
మిన్న, నాదువిట రతియ నాగ నలరి, విచతుణ గల చిన్నవారిని 

యున్న దన్న'సన్న మొక్కి ంత యా గూర్చి ఆఅనుమాటు, 

దన్క_, నెజుంంగ నెతి వట్టి మొజటి 6“భవభాన్ష్మీ 1! వయసునం జృాన్నవు -గాని 

నైతి,” "భ్యావత్య, ఆ. 8. | వివేకగుణమునన్ మిక్కిలి పెదవుల 

మ వాడుకలో _. “వాడు వయ 

(వకాశమూ, దాని వలువా so చిన్నవా డైనా తలి 
"వెద్దవాడు. 

కీర్చి (వతిష్టలూ కూడా లత. 
చూ. లు జ్ఞానవృద్ధుడు, 

“ఆ వన్నెయు వాసియుం ane అ 

చారు ననుం దల లెత్తి చూడ 6గాి గంగలో కలుపు, పొదు 

పారి. 1.88. జేయు, 
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“వచ్చినశార్యంబు వరదలో.6€ గలిపి 

చల, పు. 112. 

వరిముక్కు. ముల్ల ౦త 
కొంచెము. 

ఆం (ధ నాయక, 29, 

వరిములు వాసి 
9? 

కొొం చెము, 

౭౨ల మాలు 

తెలమ కాని యించుక పరికించుచో 

నీ యదియ దానియెడ వరిముల్లు వానీ 

ముల్లు చూపునది యని మౌ యఖ 

(పాయ నునిరి. 

భర్జజ, పు, 67. పం,రొ, 

వరుగుతో డాగర యొండుట 

వరుగుతోజబాటు వరుగు వేసిన 
పాత కాడా ఎండ వలసి 

వచ్చినట్లు-అనగా ఆనువుంగి 

కముగా బాధ చెదవలయు 

ననుటు, 

“అనుభవింపక పోవునే యక్క_టకట!, 

వరుగుతో చాగరయు నిండ వలనీ 

నట్టు.’ ఊఉ, పారి, 4.గ్4. 

వరువటు వటిన 
ళం న్ 

ఎండ మోన, 

శ“వలవంత వరువట్లు వట్రిన నాలుక 

తల ముద్దుమాటలు లలి యాడటి 

కుమౌ, 5.]1నీర్, 

వరువటు వటు 
ఇటా, [3 

ఎండి వోవు, 

కాన్, 2.141. 

“రాముల "జె అఎువులం€ బద్యాకరములు, 

ఇావిరి నూతులు వకువట్లు వ సై; వన 

778 వరు.___వరు 

' ములు భల సుప వాటిక అవుతలి 
౧ 
బనవ, 6.192, 

కేతన బనులు 

సేవకుడు సేయువను లు, 

వరిచర్యలు, 

“తగిన వరువుంబనులు చేయు-చుండుం 

న sa వరద యిచ్చగింప 

వలంరయము. 

వరుస ఆగు 

వివాహానికి అర  మెనచుటఆతీ 
లం యా ee 

కము ఉన్న దనుట, 

కోమా, 8.102, 

“ఈవీల వాడికి వరన అవు 

తుంది.” 

“కడు ఆ అమ్మాయికి వరన 

కాదు,” 

దీనిమోద వచ్చిన జంట 

పదమే “వాని వరుస,” 

వరుసతో మాటాడు 
ఆక్క_., బాన, మామ అని 

ఏటో చుట్టణీక ము కలుపుతూ 

పలకరించు, 

బంధుత్వం లేకున్నా, కపినం 

ఒక కలం 

బోయినా వరునలు కలవడం 

నటికీ వస్తున్న చే. 
“వరునతో మాటాడ వచ్చు వ్నిపుల 

రాకవఐవోకల నొయారంబు 

శుక, 2.172, 

చూ. వరుస అగు, 

వరుసలు పెట్టుకొను 

వంతులు వేసికొను, 

కూడా కాక 

-కాన 

'యోల, 
“నెఅ పులి 
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“పర మేప్పి . నాలువోూములు, 

వటుకొను. జెప్ప వగ మే కూర్చిన. న. 

కా. మా. 2,19. 

"డై వర్ణన కెక్కు 
వాసి ఇఆక్కు., 

“వర్లన లెల్లచో వర్ణన కెక్కాంగ.. 
కుమౌా, 1.86. 

వర్షాకాలపు చదువు 

బాగా సాగని చదువు, 

వరాకాలంలో చదువు 

షే సట కవము కడా! 
ఈం 

సామి, శు 885. 

చూ, వానాకాలపు చదువు. 

వజతి పా ల్సేయు 

గంగలో కలుపు - అని 

వాడుక , 

నవలతి = వరద = (వవాపహాం, 

“వటిలో చేయు అని కూడా 

వలుకుబడి ఉన్నది, 

శల్య ధవ్యవర్త్శనల్ వజణతి పా లేసి.) 

కండి తా, (పథ, దీకూ, కు 115. 

వజద బోవ 

వటిలో వేసిన టగు - వ్యర్ల 
౧౧ యి 

““నెఅయ వరదం బోను గా కేమి 

“నెత్తురు పుట్ట గల్లి? 

కా. మా, త.111, 

వజదలు గట్టు 

(వవహించు. 

“ఆఅ(కువూర ముల్ వరదలు గట్ల 

నడ్చాదవు.?? నిరంక 4.51. 

వలు గొను 

(వవాహా. నుగు, ఛార గట్టు. 

వరుసల “కండ గూల్చినవభంగి, వారక వర్ష ౦బు 
వజటునొని కురియ.?? 

పండితా. (పథ. డీతూ. పుట, 

వజణువటు వటు 
దా లు 

ఎండి పోవు. 

““వలఅలు-చు నధథరముల్ వణువట్లు వట్టి? 

పండితా. ద్వితి, మహ్. పుట. 184. 

భా, వరువట్లు వట్టు, 

146. 

గా 

వట్హ్ డు 

(వవాహాము, ఇరుగు. 

కకల్చిన్ర లెల్ల గరల్ “పెరిగి, తెబులి పజ 

తెంచు వజో డిం 'జేలిపాజు, నుడుగ కే 

కుండు వెండి పేదోడవో లో 

క5వూ, 8.10. 

వలగొను 

(వదతే.ణము చేయు, 
వల గొని ముమ్మారు భ కితో 
(మొక్కి) పల, పుం 115, 

6౯ మెక్కి. వలగొని) జైమి, 8.120. 

““వనజాసననూతి (మొక్కి. వలగొని 

వారు విడె్క్కె.నిఎ) పాండు, న్. 

bss se సలమున  నర్చితం 
బగువదాన్య మహీారువా'సార్యభామమున్, 

వలగొని వచ్చిం?” 

పారి. 5.873, 

వలని నాటకములు 

ఆనవనర మిన, 

నటనలు, 

కసా “మెర పోరాట కొ వలనినాటుక 

ముల్ నటియించితి పారి. 1.89. 

ఒల్ల ని-ఆధిక ము క లో 

mee ఉన్నది: 

“వాడికి చెళ్లాంఏిరాడ 

ఒల్లు మాలిన (యమమ, న్ 

ఎక్క జైన 

మాడి 
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వలను దప్పృక వలపుల కిసమసలు 

నీతి తప్పక, విరహా వేదనలు, 

“సీతికళ లందుం దుదముట్ర నేర్పు గలిగి, వలపుల కిసమస అని తెలిసి. 

వలను దప్పక వ  రంచువాండు, 99 విజయ, 8.87, 

* యుద, 410. భాస్కు_ ధి 

వలపక్షము 

వతు.పాతము, 

వలపరి కన్ను 

బన. లి.72, 

చూ, వలకన్ను, వల వేయి. 

వలపార 

(చేమపూర కముగా, 

కనులార, మనసార, చేతు 

లార వలెనే, 

““వలపారల దన మనోవాక్కా_ యకర్మ, 
ముల స తూల నిేదిం-ఏ.. =” 

6.151. 

““వలపారం దన మనోవలభు శివునిం 

దలలపంగల€ల దఅలపంగి” స 

పండితా. (పథ. దీమో, పుట, 226, 

వలపు నీ తల వేగు 

వలపు నీ తలలోనే పుట్టి 

లను, 

నదా * 

అనగా నీవే దానికి ఆధా 

రమా ? అనుట, 

ఓఏ తలమోదనే పొద్దు వొడి 

చిండా *' అని వాడుక. 

“కలీ గ నొక జాంబవతి వెన్నెల వడం 

బడె చేల వలపు నీ తల జేన్,” 

ఈ, వారి, 8,115. 

చూ, బస, పురా, 

వలపులు గులు. 

అందముగా నుండు, 

“వలపులు గుల్క్కు నీ వనితల మెడలు) 

గా. వారి. (పథ, పం కి, 1001. 

వలపు వెలి 

(_చేమోాన్నాదము. 
“వలపు వెట్రైకిం జికిశా యవ్వ నజ ంధి.”? 

కుక, 2.562, 

వలరసము 

-మవమురనము, 

66వురుల డేయం గోయిలలు గాయ 

ముదాలులు మోయ రాగులన్ , వల 

రస ముంద. (బోషితులు వంద...వచె 

నత్యలఖఘువసంత ముం” కుమా 6.1832. 

“తరుణి వలరసంబు దణమి “పెంబడ 

చేల నిత"? కుమా, 6.160. 

“ఈవిద మౌానాసమున నుప్పాంగి వలర 

సం, బొక్క పెట్ల తఆఅమి...)* 

కకమౌా, 5,127, 

వలల బటు 
రలు 

వంచించి వశము చేసికొను, 

“వాలుంగన్ను లచేత వలలం బెట్టుశు 

కాకి నిరంకు, ర్త ఏత, 

వలవంతతనము 

మురులు సొనుటు, అ తి 

"“వరాహావము, 

వలవంత మన్శథవ్యధ అన్న 

అరంలో అలచాటు, దాసనిమె 
ళు వ 



వల... వల 781 

తనము చేరుట విశిష్టంగా 

“కాన వసుందిె, 

కఇ్షింత్క వలవంతతన మా౭డువారికిం 

దగును? కమా. 6,21, 
వల వచ్చు 

(వదత్నీణము సేయు, 

“కవల వచ్చి యాహావ్యవహు 

జూ-చ్చి.”” 

వర. రా, యు, పు, ఉరి, 

వలవని హోహూలు 

"లేనిపోని ఆర్భాటములు. 

కరీ పనో! ఛభూవర! వలవని, హాహూా 

లివి? సింహా, 2.62. 

వల వేయు 

పం కి. 15. 

చయం, ఉచ్చులు పన్ను, 

వల వెచు 
a 

వట్టుకొను, 

ప మూయద వెవ దానన వల 

వెచి వాని... యప్టితోడన. కటిం? 

ఖు సు. * లత, 1486. 

వలస పోవు 

డేశము వదలి వోవు, 

పోవువారు6 దగువసువు 

పంపువారు.€ గి,వలవినయం 

గెలుచుపారును వ్షర్రి్మి?? 

కళా, 8.45. 

వలన వంగుడు నెబుగక 

కవనవము తెణుగక, 
6 లు 

“అయ్యా మును మట్టు "పెట్టిన దాది 

గాయ, వలస వంగుడు లెజు6గక బలిని 

నలచ, 2.1925, 

వలసి వొల్ల ములు 

“కవల సలం 

అప్పన 

బుతో. 

మం ప 

క. దం తలారా నాదా దాదా లా తండా. వనాల అలనాడు తా నతాలును అతనా యాాతాానడాజానానాలాాాలా ఆలా దాదా ననన మన లతానాలపు ననా ననిన గొన ఇబినాంం గార రోులుగా దాక కాలమా మాలల జానా చానా దాక. 

వలి.____వట్ల 

“వద్దు హోరా సిక నింత వలని వాల్ల 

ను. 99 తాళ్ల, సం, 12. i. 

వలి గాము 

చలీదయ్యము, 

వలి గాము వట్లినట్ల నలుడు మై 

మజి-చి పడి యున్న. 3 సమా, 10, 17. 

వల ౦బు బోనాడువె శుని రేవ 
య రజా 

ఒకచోట నిలువక (తిరుగు. 

భనపునంచిని పోగొట్టుకొన్న 
కోవుటివ లె, 

వె శ్యునికి (వధాన మైనది 

ధనపునంచి కనుక అది పోగా 

ట్టుకొన్నవ్వూడు అతడు ఆటు 

ఇటు తిరుగుతాడు. 

““వల్లంబు పోగాడువై శ్యునిశేవను.?? 

వాంసు, 1.220, 

వల్లెడ వచు 

ముసుగు వేనుకొను, 

“వలి పెపుదుప్పటీచెజుంగు వల్లె వెచి 
యదూద్వహుండు దా.’ 

వల యను 
aa) 

అంగీకరించు, నే నను. 

కోమౌా, 10.125. 

వలెవాటు వెచు 
cc (o WR 

& _త్తరీయముగా చేసికొను 

“కాలి కట్రిన యటి 

కొంగ, 

వె చీ) 

సరిగ దుప్పటి 

వామౌ ం:సమున వ లెవాటు 

రాజనో, 2.57. 

వల్గనధావనలంఘనంబులు 

అశ్వగతిలోని పికేపాలు. 
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తిదగుట, పారుట, ఎగురుట, వన పోసిన పిట 

క్షమా. 11.70. 

వశము కాదు. 
సాధ్యము కాడు; 

“(కలికి నిన్నడు మెన్న ఖచరుల కొజు 

మొ, వఅలెడు వానికి వశము 7గాదులి 

శుక, 2.7. 

వసంత మాడు 

వసంతము చల్లుకొను. 

వనం తొలు చల్లుకొంటూ 

(కీడించు, 

లయ.ణయా ఒకరివై ఒకరం 

చలుకొనుట, 
ఇమ, 

“పదాబ్దమలు  కృప్రపుభూళి వసంత 

మౌడంయంగస్?? కళా, 6.228 

“క్రీ లఅెతుచో  చాహుమూలజాత(పఖా, 

చక చకల్ పెండి వసంత వాడు 

వాంస, 2.22, 

వసతిగా 

సౌకర్యముగా. 

కకజు యిఅం చాలా వసతిగా ఉంది, 
య 

చా. 

కళ ఊత వాలా వసతిగా ఉంటుది 

వసది 

"జె నులగుడి, వనతి, 
యా 

బస, 6.165. 

వస పోవు 
స్వాధీన మగు, వశ మగు, 

ఈళనడి-గాలి వడి నిల్వ వసపోక బలితంపు, 

నది పణ వలా వేసరక నిగుడు.?) 

భుక, 

కా ఆతాకా. 

1.257. , కొంటిమి.ి) 

వాగససుుడుకళకొాయ., 

“చాడు వస పోసిన పిట్రలాగా వాగు 
తున్నాడు చా 

వసి వాడు (ముద్దు మొగము) 

మిక్క-ల€ల వాడు, 

ఆలం (కియా, వాసము నిమేను వనీ 

వాడినముద్దుమొగంబుం గాంచి... 

లు శుక. 1.214, 
చూ, వసివా లాడు. 

వనాను 
అజార్ 

బో తాను, 

ఎక్క-_డి కై నా పోతున్న మూడు 

“పూతా” ననటం అశుభసనూ-చ 

కంగా తలచి “పోయి వసా” 

ననుటలో మిగిలినవూటు, 

వహి కెక్కు_ 

వాసి శెక్కు. 

క“వనజభ వు వాతలు 

వహి కశ్కే_ముదలు.? 

తాళ్ళ, సం. 9.126. 

చ(శాంకి తా లే, 

వళకాడు 

వణకు, 

6 కవావ్రాత నిందియాలు వళ కాడినా.)” 

తాళ్ల, సం, 9.128, 

చూ, వడ కాడు, 

వణుకు సేయు 
లగ్నము చేయు, 

“వట్టి భక్ నీ మోంద వఘకు సేసి 

నిన్ను 6, బట్టి తెచ్చి మతిలోన6 చెట్టు 

తాళ్ల. నం, 8.49, 
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వాంఛ యిడు | బాకాటులు 

కోర, వాగాాదములు, 

““వస్తుద్భప్టి 6 జేసి వాంఛ యిడ[డు7 

భా, న్కు. * 7.ll 

వాకటు 
ర్ 

వాగ్బంధనము, 

(శవా? వాక ట్రానరించి తన్నులు 

నివానీని యాసతి మమ్ము -గావుతన్ ౨) 
సింహా, 1,4. 

వాకట్టుమం(తము 

బాగ్భుంభనము చేయ గల 

మం(తము. 

“తనబుది బొంక నేరనిపంకజాత్నీకి, 

భవునివోకట్టునుంత్రంబు గా?) 

కుక, 1.518. 

జ 

వాకట్టు మందులు 

వ్యతి లేకంగా మూట లాడ 

ప్యకుం జా చెక్రేమందులు, 

ఇక్షు మరులు గొల్పుట కూడా 

ముందులు చెట్టడం, వానిని 

వమురులువుందు అనడం అల 

వాటు. పఏ్నినే నంస్యాతేంలో 

వకీకరణావభాలు అంటారు, 

కళ జ్రులుంల వాకట్టు మందులు పాము 

బదనిక్కు ల్వాదుగు చేపుడు మంత 

ములును గో డె... కుక. 2.546 

వాకట్లు వేరు 

పాములను వనవట-చదుకొను 

మఘూూారాక', 

చేంకెటేళ. 56. 

| 
| 

కొట్లాట లోని "కాటు, వాయి 

తోని చా కలిసి వర్పడిన 

వలుకుబడి. 

““నాకాకః[పత్యసనీక నాయకమునులున్ , 

జాకాటులకుం జాచ్చిరి.?? 

భీను. 4.]రికీ, 

వాకిట వుండు 

ము లగు, 
2 

ము క్ట్రయిసవ్రూడు జయట 

ఈండుటుడె వచ్చినవలు కు 

బడి, 

“మా ఆవిద చాకిట ఉందె. 

కాల్చు కోక తప్ప లేదు? 

జేయ 

ద్ 4 

వా_కువ్వ బదొగడగ వశము 

కాదు 

చెప్ప శక్యం కాదు, 

పండితా, (పథ. పురా. పుట, 880. 

వాకొను 

చెప్పూ, 

“కానికుయయడ్కు వసుధ మించిన కథ 
వాకొంటి నికు? 

వర, రా. చా. పు, 196. పంక్తి 9. 

వాకోవాక్యములు 
కమాటలు  వించుకొనుటలు, 

కరనా టమోోూద యమా టా 

అనుటలు, 

“త వాకోచాక్యమ్ముల వెడ్కచాకాట్లుం 

బల్యజంబు వలవదు సేయకొలి” 

శివ, 4,70. 
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మాగా బటు వాచవి యగు 
లు 

కళ్లెము పట్టు, రచి యగు, 

తకం యము (కీ ళుబుకునో యని శెండు 

గఇడలంద్కుు తాగ బట్టిరి మత్స్యవత్స 

పతులు”? కళా. 7.72 

వాగ రి 
Oo 

వాక్స) వాహాము. 

(పవాహామువలె మి క్కి లి 

ఉరవడెగా వచ్చు మాటల 

ధోరణి, 

వాగాటి 

-వేగముగా మాటలాడు నేర్చు, 

““ణయునకు మంచి వాాగాకళకీరి ఉంది, 

ఎంతచా ₹ నా దానికీ స లయి 
నా థి 

తీరవలనీండే.”? 

వాచజచు 

1s ఆ కోశించు 

“కావు మంచు వాదఅచినవాని?” 
భా, స్కు* 11155 

ద వేర కొట్టుకొను, 

“న తీ నోరూ కొటుకుంటూ, 
వి లు 

మో. 

అని వాడుక, దుఃఖంలో 

తల, నోరు, రొమ్ము రొొటు 
లు 

రొొంటూరు, 

“హా ఇడితిని గచే యయ్య చే ననుచు 

వాచ అ-చు-దచు వచ్చి. 

పండితా. (పథ, పురా. పుట, 418, 

వాచవికందువలు 

రుచికరములు, 

““ఆందందు వాచవికందువ లగుగుంటె, 

"కాయ అన్నియు నూరు౭ గాయలు ౫%ను.?? 

సింహా, 1.159. 

శాక. అతా = 

కమా వి మొనగ డిం డిని 

భాగ. స్కృ, 1.420. 

వాచామగోచరుడు 

భగవంతుడు, 

అసిర్వర్ల క్యుము, 
ల 

““వాబాూమగేోేచరుం డని సిపోదంబులక 

వందన  మునరిం చితి భా. నారా 

కరుణాపయోనిదీ 1? దికీతకృతి, 

వాచి. కోరు 

-వేకారు, అత్యాశ వడు, 

“వాళ్లు ఆన్న ంనీళ్ల “కే వా-బి పోయి 

ఉన్నారు? వా, 

వాజకూత 

“వధవకూత , 

గిర, లోకా. 24. 

వాజమ్మ 

అమాయకుడు, చవట. 

నా. మా, 7రి, 

వాటము 

పీటలు, 

క కద్రో-దుక్తో, నిక్కు_డ వాట మంచు 

మది నించి? కా, మా, 4.66 

లతణయా అనుకూలముగా 

నున్నది ఆఅసేఆఅరాలలో వలు 

రకాలుగా దీనిని ఉవయో 

గిసారు, 
ఆనీ 

“ఇది బాలా వాటంగా ఈంది.” వా, 

“మగడు ఊరికి ఇళాడు. ఆమెకు తిరగ 
డానికి బాగా వాటం దొరికింది?” చా, 
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కకషిలా. రొ, ఆవై పున నిల్చ్బుం కే నిక 

చేతివాటం చిక్కదు. వా, 

కవ క్రశవగలు ణాగా వాట ౦67౫ 

వున్నాయి. వా, 

బాటుగా లు 

ఈదు కాలు, 

ఒక కాలు పొడవు తక్కువ 
కాగా నడచునమ్రాడు "కాలు ' 

ఈడ్చి నడుస్తారు. అలాంటి 

"కాలిని వాటు గాలు” 

అంటారు, 

55నర వెం, డు కన రాదు నాళ డెల్ల జగ 

డించు, చాటుగా లన రాదు చేటు! 

ఉాచ్చు.ి? భుక, 8.21. 

గార. వారి, డె. 1087. 

వాడకోడికి ఆదివారమా ? 
డానికి వేళా పాళా తేదు, 

వాడకోడి అంచు యొవరికీ 
చాందనిది. 

జేంకెకుళ, 74. 

వాడని వనము 

సిత్యనూతనముగా నుండు 

నది, 
“ఈడానే... నీ మహిమ చాడనివన 

జిగిరిం-ీని.?” శ 

తాళ్ల, నుం, 8.224, 

వాడవారి మజది 

(స్ర్రీలంవటుడు. 

వాడవదినె లాంటిది, 

“ఎఏవ్య్వరోయి ! వదినెలు నిక వాడవారి 

తాళ. సం, 12.822, 

pan చబాడవదిెనె. 

ములవలెం 

ముంది,” 

2... 50 

ఉఆవ'యోూగ ముతో 6ఉ౦డు, 

మూల బడ వేయుటకు వ్యతి 

కక సవర వ 
జా 

ఉవయయోాగంచక పోతే 

వోవడం, వాడుకలో 

చశాససండడం నకాజం, 

“ఈత బిడి చిన మేదీం గ యింత 

నయము, గలిగి యున్నది వాడికి గలిగె 

నని నింత నవక మె యుండునొ.9” 

కమా 7.7. 

చైనా 
మాపి 

ఊంకు 

బాడి దంతా సట్టం 

అత నేడో “ఇలా చేయాలి, 

ఆలా చేయాలి” అని నీతులు 

చెబుతాడు. అనవనర మైన 

నియమాలూ,  నిరంభాలూా 

దడ "తాడు అ నేఅర్ధంలో ఆవ 

ఆమోగించేవలుకుబిడి. 

““వాడి దంతా చే _ సల్లం 

శాస్త్రం మార్పుంెకే శాస్త్రం. 

డి ప్ర(పకారం జరగా అంేెకు మహారాజు 

త్రమే తప్పు సాధ్యం కాదు, చా, 

ఇందులోని “నట్టం” చట్ట మే, 

లేసే 
న 

"ఇవె 

వాడి మిగులు 

bi వరాకవా వుతిశ యించు, 

5కవ్రాం డొంత వాం దయ్ వాలండి 

మిగిలి.” హార. 5.5, 

2, వరా[కమువంతు డను, 

66త్ర త్పింయ'సఖుండు చండబాహూుం 

దనువాంలడు వాండి మిగిలి యా యంగ 

పతితోజం దలపడియొె.ి 

కళా, 8,129, 
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వాడి వ త అగు _కత్ర తో జరిగింది. వా ఆ తే నం 

పూ లగా జారు మోన చ నైతే నేం ఏదో తీర్మానానికి 
— 0 అ ఠఈఠావాలి,?”? CM 

ఎెండినవరుగులను “వ _త్తల్ 

అని అరవంలో అంటారు, 

ఏన్ని భవంబులన్ గలుగు నితంశరా 

సనసాయకవ్యి థా, ఖిన్నత వాడి 

వత లయి కేల గపోలము లూ.6ది” 

మను. 2.57 ! 

“ఎండి వరు గై” అన్న వలుకు | 
బడి మనకూ వున్నది. 

వాడుక చెడు 

టవ తుందాంయు కా ద ల a 

అ వతిష్ట పా లగు, 

వాడు చేరు 
1. వాడు 

“వాడుంేరిన పుప్ప మాలికలతో =?” 
శకం. లీ.61l. 

౨, "లేరజకొను. 
“సీటను చేను యెక్కి నసి నిల్సి యొకిం 

చుక వాడు చేట య్కప్పాటున వేరు 

వాణి భృతి పాటన మొప్ప నతం డొన 

ర్వ్పన,ప్పాటునం చెన్ను మోతి 

విప. 2,28. 

వాడు దేర్చు 

“వదన వ్వూరముల వాడు 

భా. 

"జేర్చి 

నస్క రి.క4కి. 

పళ న ర 
వా జనా నశ నే నైనా 

నె, 

“ఇ జేకింప వాం జె నే, నా నొకజూడల 

బోరయెదము లే చో జీవ మిం బేటికిన్.?? 

కా. మా, 2.128... 

వాత (కొ వ్వుజుక గుడుచు 
శ్రాగా తిను, “చెడ తిను, 

““డఊడడుగక వాతల గా వ్వుఅుకంగల 

గుడి-ది.?? 

గా. వారి. ద్వితీ. పం కి. రర్7. 

నోటిలోనుండి తిన్న కొవ్వు 
బయతికి వచ్చునట్లు 

వాచ్యార్గము. 
pి 

వాతన పొక్క, లెన్ను 

మేలు చేసినవానినే తవ్వూలు 

మత్తు, 

““పానంగు నావాతన పొక్కు_ లెన్ని 

తివి** గా. వారి, ద్వితీ. పం కి.889, 

“తిన్న యింటి వాసాలు 

లెక్క చెట్టు” వంటిది. 

అసి 

వా తప్పక 
వమరాటు తప్పక. 

“మధుమథనుండు వాతప్పుక యవ్వీర 
వర్మ తల పాదమునన్ గుప్పున6 

దన్నిన?” జెౌమి. 8.27. 

వాతప్వు 

వమూటతవూ, 

““నుడితప్యు వాతప్తూ నుసలక 

మెడలీంపళఈ నటుల 

గా, వారీ, ద్వితీ. పం కి, 198. 

వాతిపాతిక 

శవము నోటు 'వెట్టుకాను. 

అదె "కాటికాొవరికి వపెందు 

తుంది. 

సత్య, 



వాద----వాద్వ్య 787 re 

“వల నొప్పు నొకమాడ వాతిపాతి వ్రానకాళులు 
క్షయు,?? 

గార, వారి, ద్వితీ, పంక్తి, 1612, |, Sn హు ప్రక an లీ తి జ్ షు మున, రా ల Pee వాద మిప్పించు వానకాళు అమర,” కుమా. 6.97. 
గు ఏర్పాటు టు ప కకత చేయించు, ము వర ఇభాటి. 

“వారికి మాకును వాద మిప్పింపులి “అప్పు డవా నకొటున నలికి యళికి.”? పండితా. పథ. వాద, పుట. 50౮05. ' ఏ లా వాం. 5.68 
RD . ఠి 

me వానవంగుళ్లు 
కలహాం-ను, వాన, వంగడి, జం. 

ఒపైశిన జూాా-చునల దెటి పోదు రి చేల 

మటుంచు నాన 

కుక. 4.7. 

వా దాడం జాల 

గలిపి, 

వాదుకు బట్టు 

కుక కీడ్చు, 

“కరా సనంబులన్  , వాదుకో 6 బటి కన్నా 

మలవె ఖరి వంకలు తీరుచున్ +? 

విజంరు. 1.184. 

వాదు పూను 

వివాద వడు, 

“మదీయోల్లసం ద్రానపాఢిని వాదుం 
బూాని గాలుతుకా గాన్న తుం దుంబు 

రున్ ౨% కళా, 2.66. 

వా దొనర్చు 

కలహించు, 

కర 6దం తన'సతు లిద్దణం నవారవాంబు, 

చా దొనర్చుట చసెంపక వలపు 

“గలు క ,”” వాంసం 8,129. 

చూ, చవాొదు సేయు, వాదు లాడు, 

వాద్యముల్ కూర్చు 

వాద్యములను వాయించు. 

“(శుతి చేయు” అంజు చక్కగా 

అతుకుతుంది. 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 805. 

“వర్ష రువునయందు వానవంగుళ్త లోల, 

(బా ణేశుం డెప్రుడు కన్పట్లు చుండ? 

జవ, 9.497. 

వాన వజ్జులు 

తణభంగురములు, 

ములు. 

వాన 

అనిత థి 

వచ్చినవ్వడు పారే 
వాగులు, 

వజ్ఞు= వంక -వజద-- (వంత. a 

అలాంటి వజిదసికు వెంటనే 

తగ్గి వోతుంది. నిలువదు. 

పండితా, ద్వితీ. పర్య. పుట, 418. 

వాని అన్న 

అంతకు మించినవాడు అనుట, 

వహ్యోర్థంలో నే అలవాటు, 

“ఆ ఆంగడివాడు మాస చేశాడు 

కచా అని వీడిదగ్గిరికి క్ు వాడి 

అన్న.” 

వాని తలనే పుట్టినదా ? 

అదంతా అతనిెేనా వమబుటి? 

వాని నసనెవినే పొదు వొడి 
అలానే యు 

చించదా? అన్నట్లు. 
ళు 

శె, 
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“ధరం బుక్లునే భ_కి నిరియాలు' హూ యోడక 

తలెనెఇి? బసవ, ఆ, కం ఏమా(తమూూ నోరు తగించు 

వాపోవు కొనక, i 
విలపింయు. ఈ6ర్పాారా యంచు న తవగానెల్క వాదమా 

“కా యిడు మొర యిడుం బలునుజు, | డక కసరుం బోరు వారలతోడన్.”* 
చా యుడుపక -వీరు నడు వడి వాపో కుక. లి.547. 

జ నవా. 5.68. 
వున్ 7? వార పట్టు 

అద్య క వాయపు రజ్జులు కొలుచు, 

థి 
మూటులు, జ. 5,5. 

వాయ పురజ్ఞా లేల Sar వరుడు వారపళ్తు భూయి 
ee గావు. 

కాకీయా, 2209, 

వారబియ్య మెత్తు 

రల 4.217. 

వాయి హా యేడు 
k యేడు, త్తి ప్ప భిశూటనము వేయు, 

గట్టిగా భన “వారబియ్య మెత్తి యెతి వడ 
భ్. విడిచి యేడ్చుచు. 33 చాంకి, తాళ. సం 6.70. 

పండితా, దింతీ. మహి, పుట. 168. ల 
చ వారవటు 

వా యుడుపక చీటు ల్ 
న కన న డా దాదా డాం oO మ స్త 1. కుండకు చేతి నానించి 

భఛారగా కింద వడుతుండగా 

వఐవాడవుగా పోయు. 

౨, దేవతా విగ హాోదులకు 

నోరు మూత వడకుండా 

వీలుచు, ఆవకుండా పిలుచు, 

“కూ యిడు మొర యిడు€ బలుముజఏ, 

వా యుడుపక -వీరు...?? 

న న. 

కమా, 5.68. ముందు భ_క్తిసూచకంగా 

వాయువు బట్ట నేర్చు ధారగా సళ్లు వదలు, 

గాలిని వట్టుకో గల్లు, ' “గాల వారి కడవల, పా లెల్ల వంచుకొని 

దోసిట వార వట్టువాడు, అనం భవములను “నంభవము వం 4.48 
నుం, శ త 

లొనర్పు నేర్పు గలవా రని, 

| 
నిరనననూ-చకంగా అను. వారవారము 

టలో ఉవయ్యుక్త మయ్యే (క వారము, 
ఆవ ' “వార వారృమును దప్పకుండ...భవుని? 

వలుకుబడి, 
బూజింప్రుచు,?? 

పండితా, (పథ. పురా, పుట, తీర్ ౪, న పండితా. ద్వితీ. మహా, పుట, 115, 



వాద వారం 
థి 

వారక మొత్త్తు 

వ్నషదావపము వచ. 

వ 

నా కక) 

వార్మణీ 

““వార్మణిధారి,?? 

వార్చి యుండు 

వేచి యుండు, 

ఏ కర్త్రాచరణ కైనా తొలు 

తగా “అవ ఉవన్పృృశ్య అసి 

న్ స్స ఎ్రశిం చడం, ఆ-చదమిం 

చడం పిధాయకం, 

వచ్చినవలుకుబడి. 

వార్చి తవు చేతివనికై ఎదురు 

బొ తెనడి లావు వయసు 

పాండు న.2న్. 

చాను మె 
రూపా 

వరాయుచుం జె ననురీతిగా 

ఏర్పడినది. 

“కపతై (వతంబు నణలంప చారి 

యుండే.?”? పాండు, 5.241. 

వారు ఏ తనక 

(పతివారు, 

ఒకరిని వదఠి చెట్టకుండ 

ఆఅందదూ అనుట, 

ఇది వాడుకలో కూడు ఉన్నది, 
ఉత్సవంలో ఆ జారి 

బా రందణలూ వారూ వి 

రనక పాల్తాన్నారు, 
య 

“అందును చాయ వి రగక ్యందలటు 

భర్మభురీణు అనవా రందటు కుద్ధ 

ఛభా౫వతు లందటు ,..? కళొ. 1.127. 

“తూ ణీరములం (ద్రుంచి దొరల 

వర్ష 

789 

గ్ టకాంచి చారు 

జెమి, 2.64 ' 

ప అ క చాలు 

శారు ప —వోల 

క్ రన కల్ల చారి 

కాయ చుల లి 

వారు 

1. ఆ త్తరాపోశనము చేయు. 

భోజనానికి ముందు ఆవపోశనం 

త్సుకొని భోజనం ఉవ్మక 

మించిన శే భోజనానంతరం 

ఆవోశనం తీనుకొను. 

చా సిసి & త్తే రాపోనకన 

యనుట ఆధారము, 

“భుజించి యతండు వార్చి? 

పాండు, 8.25. 

(వయా ఫ నము 

ద్వెప, కల్యా. పు, 79. 

జో 
౧ 

ఇ. 

2. హా 

చేయు, 

వాట దెజచు 

కొొలదిగా తెజుచు. 

“వార వాకిలి వపెసినారు” 

అని వాడుక్ . 

“వారాక  బేసినారుి అని 

రాయలసీమలో నేటికీ చాలా 

వాడుక, 

“తలుపులు వాలు చెజచుడంలి) 

పండితా, (పథ. పురా. పుట. 880. 

వాలహీనవానరుడు 
తోక తేని కోతి, 
నటిలూవ మిది. అనగా కోతి 

చేష్టలు చేయువాడు, తోక 

ఒక్క_ కు లేదు కాని కోతి 

వంటివా డనుట. 

గౌర. వారి, ద్వి. 998, 
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వాలుగన్నులు 

అంద మైన కండ్లు. 

చవాలుగా ఆన్న వనుటు. 

వావాత 

నోరార, 

చేనీత వంటిది. 

““వావాత (క్రీ) చెంక[టాది వరము లిచ్చే 
గనక్క ఏవల దాతలలో నితంచే 

దొడు.ి తాళ, సం. 9.122. 
6 cn 

వా విడిచి 

నోరార, చాచుకొనక. 

“వజచితి చేని వావిడిచి నాతోడ, 
చిబీయగింప్రు.?? 

వర. రా, బా. పు. ®2లిl. పం కి, 6. 

“వ్యాకిడిచి పొగడి దిట్లు వందివిభ 

మున నతనిజ£జ ఎ” 

భార, కర్మ. 2.99. 

వా విడిచి యేడ్చు 

బిగ్గరగా ఏడ్చు, 

“ఇషంత వావిడి-ది యేడ్య.?? 

చమి, 7 535, 

చూ. గొం తెలి. 

వావి వరుస 

జం, 

66 __ _ చేశా్యజనంబునకు వాది వరుస 

మయొక్క_డిది ౪??? డ్రీడాభి. 1.252, 
చూ, వావివరు'నలు లేమి, 

వావివరునలు లేమి 

జం, 

ఏిబాహోదులకు తగిన బంధు 

'త్వాదులను మనవారు నిర్హ 

యిం:చారు, బాదిన వరున 

అంటారు. మేన త్తకొడుకుకు 

మేనమామ కూతురు వరుస, 

పిన్న మ్మకూతురు వరుస 

కాదు. ఈ నిషేధము నతి|క్ర' 

వము ౦ చి స్వేచ్చానంచారు 

“వావివరరనలు 

"బేనివాి రంటారు. 

““వనితలకు సరత 'సకల్ని వావి వరుస, 

లేమియును లేమి వారల కెజుక 

పణంపటలి కా. మా, 4.14. 

కర్ర పిల్ల వరున కా దమ్మ మౌ వాడికి 

చేసుకో డానికి 

ఉరగ పిల్ల వాడు మోకు వరే 

చూడ కూడదమూలళ్లి: 

“మాడి “కేమి బావా వరుసా?ళ ఎంత 

చుట్ల మయితే నేమి? ఆ పిల వాడికి 

లయిన వారిని 

సామె 

గా. అడిగి 

Ch 

పీన్న మ్మువర స అవుతుంది. అయినా 

చేసుకున్నారు” వా, 

వావిషము చినుకు 

అనరాని మాట లను, అపి 

యము లాడు, 

““ఇట్లు లేల వావిహము చినుకుచు నంళ 

నాళని వతి,” 

—- వర, రా, అయో, 298.18. 

వాసన కట్టు 

1. తలనొప్పికి ఉవశవునగా 

బటు తలకు కటుకొను, 
= ఠం ఠి 

“వాసెనకట్లు గట్ నిడువాలిక కసురి 

పట్టు వెట్టి లో గానిలి -ఏకటింటికడం 

గంకటిెప...ి పాది. ఆ. 1, 
a. 

వి, వడానా వనువుల వానన 
ము ల! 

పోకుండా కుండలు, బిందెలు 



వాదీ... వాసి 791 వాసీ-.-వాళ్ల 

ముదలగువాని మూతులు దుము వాస్వట్ర “వుమియు లేక...) 

బట్టు కట్టి మరి చెట్టు, | | 5 సహారవీ, 2.1839. 

| ల ంతూ 
వాసికి మంగలక త్రి (మింగు | 

వన్నె. వాస్, జం, 

గొవ్చకోన మని తనహాోని కే “మేవినెరు చేను గాక చింత మూ 

వాల్పృడు. 

వాడుకలోని రూవం 

పూసనికి మంగలక త్రి (మింగు, 

మంగ లక త్తులు మింగి తే 

ధాలు 

ఈగలు తెగి పో తా యని: 

జెలిసి “చూడు. నా తడాఖా” 

అన్నట్టు రం ప (మింగడం 

అంతే ప 

“కమా నను తెడులం దలంచి వానికి 

మంగలక త్రి (మిం గౌదు శి? 

పండు, 5.280. 

వాసి చెడు 
న్యూనత యే రుడు గార 

వము చెడు, 

ళమయుంల6ందులు గాం-దిన గఆఅకటే 

చఇెంతురు, వదిన లెతింగిన వాసి 

జెడును,?? వహాంస. 1.125. 

వాసి జెలగు 

ఒప్పు, [వకాళంచు, 

ళం బ్ర్రవల నల రుక్క్మిణిరమణి వానీం 

జెలంగలో సత్య 'భామ యాన్ . 219 

పారి. 1.42. 

వాసి వట్టము లేక 

"హొచ్చు తక్కు_వలు లేక, 

ఏ లోవమును తేక అనుట. 

“కీర మా హీాళ్ళ రాచారంబు వదలక, 

యేుడుఛాడల వార మేము గలస్కివర్తిల్లు 

న. 

హాఆ. 

కేలా, వాసీ వంతూ నాతనిజే వఉిజూలి 
యేలా 193 తాళ, 

వాసులకు బెనగు 

న నెక్కు_వ నే చెక్కు_వ అని 

వాదించుకొాను, 

లతయణయా వాసి అనగా 

ఎక్కువ అనుట - మతి 

రకము, వన్నెలాంటిచే వాసి. 

““ఇఆ నమయంబునలం జీంకటీి, మూాసీిళ 

తన ముదుక-వీర మెకల నిగులొ, వాసు 

లక6 బెనయగలంగా... సుక, 4.9. 

వౌ సునలు సుట్టు 

హ్. 

నం, 8.91. 

99 

వాశెనకట్టు కట్టు, 

వానన వోకు ంఊా గుడ్డతో 

శుండదాలకూ కడవలు బొనలు 

వంటి వానికీ మూతులను 
మిగించు. 

““పాదోదకములు  గుంభముల6, 

స ఈ బెట్టి వాసనలు, సుట్రైం 33 

పండితా. పథ. పురా, పుటి. 448. 

వాళ యిలు త్క్కై ఏడేళు 
“ఉద. య పన్, 

అయింది 

“నా యింటికడవ తొక్కి. తే 

వాడి వన ఎలాంటిదో "తెలు 

స్తుంది." 

న్ీయిం తిది దప 

బతు 
ఆతు 

నాశ 

కకణింక 

జ్వరం లి 
వ్ 



వాళ్ల... వింతే 

వాళ వాళ భాగ్యం 
ag) ౧ 

ఇ మ అదృష్టం వారిది, 

“ఆదియు వారలు వారలు వేయు 

భాగ్యముంజేసి,"? 

వింజం బా కెడినట్లు 

అవధానంతో, 

కక __త్రన పలుకు లాసానం బెల్ల సావ 

ధానం,బగు-చు వింజ మాం కిడినట్లు విను 

చుండ నన్నశేం(డచం(దునక ని టైని 
శాప్పం దొడం7 కళా. 5.9. 
కలేకయ యన్నవిచారము వే కొని 

తద్వళశగచచి త్తవృ లీయ వింజం, వాంకిడి 

నటు సభాసా, నీకము కనుంగొనల6 

బోరి నెగడిల్ వారల ౨? 
డ్రివిద్యా, ఆ, 2, 

వానా, బన్, 

వింతలు సేయు 

ఆశ్చర్యము కలిగించు, విచిత్ర 

మగు, 

“ఊర్వశీ! కవకవ నవ్వలే తిదళ 
కాంతలు వింతలు సేయునాపనిన్ ,'” 

ఊ. వారి. 1.50, 

“ఆఅంతటం హారదిజాతకుసుమాగత 

నూత నదివ్యవాసనల్ , వింతలు 

చావీ యిడి విస్మయ మంచు.” 

పారి, 1.110. 

వింత లేని యావులింత గలదా? 

కారణము తేని కా ర్య 

ముండునా ? 

“(మేలు చలినీకొంటి వాళీశిరోమణి ! 

వింత లేనియావులింత గలది చెలియ! 

తెలియ వినుము చిత్త ద"ర్చుల్యంబు, 

దీఅం గల తెఅంగుం దేటపటుతు,?? 

శకం, 2,87, 

చీయం 

ఏంత... విందు 

వింత విందు లగు 

విచితబంధును లగు, 

ఇది కూడా ఉవవమూావాచ 

నేం. 

“జడ సొప్పులాోోను నిచ్చ పు 'సజికము 

లైన, విర వాదుల కు వింత విందు 

అగుచు.ి? ఉం వారి, 1.151, 

విం దిచ్చు 

ఏిందు సేయు, వండుగ భోజ 

నం మెట్టు, 

దలకు నానందించి, విం దిచ్చి.ి 

కమా. 9,128, 

వందు పెటు 
రు 

వండుగ చేయు, 

“వంతు గలయంగ బువ్వంపు బంతి 

విందు, సెట్టి రెలమిం జకోరషప్ప జేర 

టాండు.?' పారి, 2.49, 

చూ పండుగ చేయు, 

విందులు విందులు 

చిన్న పిల్ల లను ఎత్తుకొనుట 

శై ర నుని విలుచున పుడు 

ఆనేమూటగా కాన వస్తుంది, 

““పిందులు విందు అంచు దను వేడుక 

"నెత్తుకొనంగ.. ౫ కళా, 6.201 

విందు వచ్చు 

అతిధి యె వచ్చు, 

“ఇందుథరుండు మన మందిరమునకు 
విందు వచ్చి నాండు.” పూర, 1.19. 

విందు సేయు 

ఆహుతి చేయు, ఆవోర 

ముగా నిడు, 



వంధ వాాాపెౌా 708 వికళా....ఏపిచా 

“ప్పథివిత నయుం 

బందు చ్చ? (కాంతికి 

వింధ్య మా కిడినట్లు 
అవభానంతో, హాచ్చరికతో. 

““ఆరణినసంగవా మొనరించి యజుని 

పికి, పెద్దకొలు వుండె ముతా లై 
ళా 

యెక్కి; చుట్టు బలిన్ కూర్పుం డెరి 

చురలలం మునులు, వింధ్య మాం కిడిన 

టుంటె విశ్వ సభ యు కారీ, 7.55 

చూ నింజ మో కిడినట్లు , 

వికల్పము చేయు 

వని  "చెజుచు, వనిరుదముగా 
చి 

చేయు. 

“ఆక్కు_ట! పదివేల కమ్ముక వికల్పము 

చేన్ దివి. నింహా. 1,262. 

వికారంబు పుట్టు 

వ్యతీకారము కలుగు, వ్యతి 

శరేకముగా జరుగు, 

వార. 4.50. | 

వికార పెటు 
(se) 

కడుపులో తివ్వు - వైతో 
(చేకము వై రాల వల్ల, 

ఇదే “కడుపుతో వికారంగా 

ఉంది అది కూడా వాడ 

తారు, 

ae) 

లా! 

హ్ త్వ వికారం అన్న 
యా భి 
"ఇ ద్యుల మూాటనుబటి వచ్చి 
ee ఉం 

నది కా వచ్చును. 

“పరగడుసప్రున ఎండలోకి పోయి 
ఇజేశాను, ఏదో 

పదుతూ డఊంది.ి? 

పని 

కడుపులో వికార 

I" 

ఊఉ, వారి. 1.176. 

రరరూ ర కరప సతాలిక నగవుల 
ధ్వన్యనుక రణము. 

““హాూ్నరు వికావిక నవులు బెళకించు 

కనునన్న నేర్చులు కలికికతలు. 

హాంస, 5.27. 

వికమంబులు పేర్చు 

వ రాకమము వరాషకు, 

ఈళథా ఎరబలసనసమూపహ౦బు పొంగు 

వాటియు నొండొరులం జీరి యంం6 

డెజలు చుట్రియం వి (క ముంజబజులు 

“పేర్చియు 4” రుక్య్యాం. 8.84. 

వికయం బారు 

ఆము, విక యించు. 

““ఆఅనయాంబు నతులభఘాోరాటది కేశి, 
అలలో ఘనతరంబుళ మోాచి కులు చచ్చి, 
యంగడి ఐవి కయం బార్చి...?? 

బన, 5.182. 

విగహపుష్టై 

ఒడ్డూ వొడుగగూా అయిన 

దీన్ని సనిరననలోనే 

ఉవ యోగి సారు. 

ఆకారం, 

“బి౫గవాపుసే కాని వాడికి పాటు 
లు లు 

పాడి సే అతరం లేదులి చా 

“వి గ్గవాపుప్టి చె వేద్య నప్టి?” వా, 

చూ, అకార పుషి, 
ప) 

విచారణ చెయు 

చర్చించు. 

4 క్రోరులాో ఆ “కీచు విచారణ జరుగుతూ 

ఆంది కామ 

“కోర్టులో ఆ కేసు విచారణ 

చేసున్నారుంి వొ, 

విచారము చేయు 



“నట్ట నడే ఊల్లో ఆ యింటివాళ్లు దిబ్బ 

వేసే ఈ ఊల్లో ఏమి అని విచారించే 

నాథుడు లేడు. వా, 

రింతలో మూతమే ఇతరుల 

యెడ ఉవయు క్త మవుతుంది, 
9 ఈజ్] లగ్నం బానన్నం బయ్యొ 

పీచా.._ పచ్చ 794 ప్చ్చి-__ఏిజ 

“విశ్వ నాథుం జక నా(6డు కెలసుత | “వాడు ఊ రంతా విచ్శలవిడి-గా 
తోడ విచారము వేసె.” తిరుగుతు న్నాడు.” వా, 

శాన్, 5.14, “పిల్లల నింత విచ్చలవిడిగా వదిలే స్టే 
క ళర్పాక్రారము వీసి వక్రొ కొద్దీ (పపంచం ఎందుక పని కొసారుళ్లి?? చా 

నశ్యరం (బవ్మానత్య మని తేలు. విచ్చి పాటు 
తంది! a విటిగి పొటు 

చూ. విచారణ చేయు. “పళయకాలవరావాంబుపగది 

రుచారించు | హెచ్చ, వచ్చి నిలిచెను (బజ లల్ల 

1. కుశల మడుగు, | విచ్చి పాల.’ వొ, 

౨, వాకబు నేయు. వుచ్చిల్లు 

> 
కథ 

“రాయలనీవులో ఎకి నం నవు ము కటు 
Ne ఈవ యోాగిస్తారు, | పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట, 188. 

“ఆవూరికి పోతున్నావు. మా ఆకా | విచ్చుమొ గ్గగు 

వాళ్లూ ఎలా ఊన్నారో కాస గుంపు చెదరం, 
విచారించి రాలి? ఇరగ “(మ బ్బాకయింతయు విప్ప విచ్చు 
“నా కాపు స్త్రకం కావాలి, మో ఊళ్లో ము గయి మణీ పాసి పోదురు.” 
దారుకుతుం చేసూ విచారించి వెంటనే | ఆము, 4.181, 

| రాయి? వా, విజయం చేయు 
విచారించే నాథుడు వచ్చు, 

న్యాయం జరిగోట్టు మూ మే గొవ్చవారి రాక లో నే 

వాడు, ఉవయోగం దీనికి, వెక్కి 

| 

| 
| విచ్చన విడి 

విచ్చల విడిగా, 

6ళజల బాయ తాత విచ్చనవిడిని 

మబఅచి,?? తాళ్ళ, సం, 4.29. 

విచ్చలవిడిగా 

య కెచ్చముగా. 

వార. 55,57, 

దను ' 

విజయం చేయు డనిన.?? 

ర వరా, 9.27, 

| గనరి నల్పంగ విజయం వేసి నాడ.” 
పండితా. (పథ. పురా. పుట. 468, 

“రాజుగారు విజయం చేని నారు,” చా, 

బాడుక లో... 

“మహారాజు విజయం 

నారు.” రాజులతో 

చేసి 

పాటు 
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ఈమాట వాడుకలో మరుగు “తరువు లెలెడ విటతాటంబు శె 

కూల ~వాతారకావలి కాంత 

మా సె,’ ఖు, సరై. ౦. ల్ 

విటతకాట మాడు 

చెడ గాట్లు, పాడు వేయు. 

పడుతున్న ట్లున్నది. 

యూ, చేంచేరము, 

విజు విజున దన్ను 
యు లై 

చితుక తను. 
| a “వస జె న(పతిమల ఐట తాట మాడి,” 
తన్నుటలోనిధ్యన్యను. బస, 6.151. 
కరణము. ' విటతాట మార్చు 

“కుబ్జ విజ్ఞున6 దన్న ౦౫ as "కెలమి6, వరిమూర్చుు, చాలా జచాదరు 

గఆఅకుటంఘుల ని అ కిం చి గై క లా 
గదల,”? మను, 4.55. | యు, 

“వి జ్వేప. వాదుల కట తాట మౌొర్చి.”” ( అప విజ్ఞోడు పడు బస, 6.168, 
జతలు మారు.  విడగ నాడు 

“స్తీ పురుషత్వ ంబులు మోర లే మి ee 

తడు బాటుననో విజ్ఞోడు సం ““ఆఅక్పుటి కప్పుటిన కుడ” నాడుడు 
ఇల్సించీ...?? కళా, 5.46. రాడిన వపు”? రుక్యా. Lek 

విజ్ఞానప(తిక కం నుచు విడదల నాడీ యా _పాజ జ లు 

Co 

తేనపుట్టి, నిత కరుగు?” విన్నవము, అదీ, 
Pn యకం 4.188. 

| 
| 

“క, _కొనయవూరంకంబుగా విళతాధి, 
జ = |విడ దన్ను పతికి స లిఖియిం-చి ?? | 

మను. 5్.ర్ర్. ' ఏడ నాడు, విడునట్లు తన్ను. 

వి | “దుర్వాగనలం జె లు దెళుంగులు 

రుతారుంణబులం | బిలం దన్ని +? పాండు, ౨.85. 

4 చెంగ్యర ౦ బులు నుగ్టునూచ ౦ బు గా న విడాకు లిచ్చు 

తకి. విటతాటంబు లైన కఖేదంబు ' అ అ 

లును,*? జమి. 5.20. ' ఖు తాన అలు త ం౦లులం 

చూ. విటతాటనము లగు, చేసుకొను, 
మాటా, 856, 

విటతాటన ముగా విడికచ్చతో న. 

సఖ జే గోచీ ఇెట్టుకొన కండు, 
కకుతుతాతునములు “గా వియగ్ని చక | 

ద్ “న దెక ది మలతో. జమి. 27కి. | 9 రల కలా. అనా 
న ఇవారసూ 5 

విటతాట మగు | “విడికచ్చతో నుండు విడువ కెపుడుం” 

ఛిన్నాఖిన్న మంగు, కాశీ, 6,46. 
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| (వెం్యడుకలు) విడుచు 

ఏడి___ఏడి 

విడిచిన 

(మగని) వదలి చెట్టిన. 

“ఆది ఏడె-చిన ముండ, 

దానితో ఎవరు మాట్లాడు 

తారు?” 

ఇది తిట్టుగా మాజి కప. 

లము గయ్యాళి, దుషురాలు, 
2 కు 

అనుఅర్జాలలో 

మువుతూ ఉంటుంది, 

ఈవయు_క్ట 

చూ, విడిది వేసిన 

వదిల కాసిన 
మగది వదలి వెట్రెన. 

మాట్లాడు తారు? ఆది నోటికి వచ్చి 

నట్లు వాగుతుంది, కామా 

ఇది కూడా “విడి చిని 

వలెనే తిట్టుగా వమూతినది, 

చూ. విడొిచీన, 

విడిపటు 
ఠు 

పిడిదెి, 

““ఆమరవిభుండు జేరి వినయానతుల ౩ 
విడిపట్టు వై జయం, తమునను జి త్తగింపు 

మన. గ్ పారి, శి. 40. 

విడిమట్టు 

విడిది సీయునలము. 
య 

సాన మునులు, 

ళన లా వ 389 వీడిముటు,ిి 

కప. 1.84. 

విడిసి యుండు 

విడిడి చేసి యుండు, 

క“కిరజ యనునీంధు వచ్చోట విడిసి 

పాండు, 2,227, దయుందడులి? 

| 

| 
| 
| 
| 

“ఆంత విడిచి వేసినచానితో ఎవరు. 

| 

రాలా ప తకు దభా మన మ. 

6కర్పాట్పువని వే జ _ు 

చిచ్చున కేపి నీయుదుకా, 99 

వివ్వూ, 

“తమ్ముని, కుంతేగిబంభంబు విడిబచింి 

పాండు, 8.29, 

' (నతుల) విడుచు 

త్వ జిం చు, 

(_తెంచుకొను. 

వాడుక లో మిగతవాసివలిె 

కాక భా ర్య అవిపషయం౦లో 

(వ ల్యే కార్థంతో ఉవయు క్ష 
యవుతూ ఉంటు౦ది, ఈ 

[వయోాగంలో కూడా ఇంతే. 

సనంజ౦ంధథధము 

6 రజ్చార్సువ వచ్చునె నతు లెంత వెణ్డు 

లె ను జె మి. 4, రర, 

పూర్తిగా 

నంబంధథధము 

ఇక్క_డ “విడుచు” 

పరిత్యజించుట క్త 

(_తెంచుకొనుట, 

వాడుకలో “వాడు భార్యను 

విడిచి పట్టి నాడు. ” 

“మగడు విడిదినముండ, మబ్బు 

విడిచినయెండి” “విడిచినముండ 

పాక వెద్ద "లో *“విడుచూిక 

మగల విడుచు అనే అర్థ 0. 

చూ. విడిచి వేసిన), విడిచిన, 

విడువని వేలము 

తగనిది, అంతు ేనిది. 

““్హమారాణికోలు చేరి పచరించు భుషప్కు_. 

వా చాలత విడువని వేల “మెప్రుడు,?” 

కళా. 7.19. 

కురియం పన్నెల 

కవిక + 4. 146, 
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విడువ ముడువ గలుగు  వితవితగ 
| 

నంవన్నుు రగు, వృథాగా. 

ఖర్చు ఇట్టుటకు, కాడ ెటు “వారితో నడి యో యన్నలార! 
ల | కంటి, నన న నింత ౭తట్లు 

టకు 6 | a న్నవా డనుట పేని... on 

“భర దేకం బెఆజంగ క తగు, గరగరికకొ 
; వి తడగగా 

విడవ ముడువం గలిగి నడుముల జ్య ణా శ్ 

దజికముపాటిలి తిరియం, దిరిగిన నను, దుంవనాశన మగునట్లుగా. 

బోటి కమరుెనే యిం “తెనకా, 99 

పంచ, జం. . 292, 

విడె మిచ్చు 

తాంబూల మిచ్చు, 

వ దైనా వనికి ఒకరిని 

సియోాగించు నవూడూ, ఒక 

యేర్పాటు వె నుకొ న్న హూ 

యా తాంజబూలా లిచ్చు 

కోవడం వరివాటి. తాంబూల 

మిచ్చుట ఆ "కా ర్య ము 

చేయు మని కోరుటనుు, 

పుచ్చుకొనుట ఆ వనిని నేను 

చెద నని ఒపహభూకొనుటనూ 

సూచి స్తుంది. 

కళబఆనిన మన నిచ్చి మడిలోన వార్ష 

మెచ్చి, మం(తసానిక్ విడె మిచ్చి 

మమతతోడ.?? హంస 24న, 

చూ. ఆెొంజబజూూలము కొను, 

విడము సే 
"తాంబూలము "వేసికొను. 

*...రుమాలు గట్టి దుప్పటి వలె 
వాటుగ వచి విజెము సేయుచు, సాగ 

సుట్రివడంగ నతడు సాంపు 

పజ పహూంస, 5.141. 

జనిం 

| M౧ 

స్కీ వేడిమి నూపి యూధపుల వితడం 

గక దును మాడి, 

భాస్క..* లజ, 784. 

| విత్తుమీదటి పొల్లు 

అసిరము, 

తాళ్ళ, సం. 11.8 భా. 116. 

విత్తుమొ దలు 

"హక 

“ఆవిద EID ను త్పత్రి 
కీద్వయయం బు విత్తు మొదలు, 99 

ఆము. లీ.66,. 

తు విత్తు లలు 

వి తనాలు చలు, 
డం లా 

“వతు లల్క_కయ చేను వండించె.?” 

బస, 7,205. 

ఐదికుు. వడు 

టిదెక్కు_ పడుచు,?? సింహా. 4.7L. 

విదిలించి పార వేయు 
రూడించి పార వేయు, 

కాత, 117, 

విం లాడు 

దంభో కు లాడు. 

పగల్నము లాడు, సోంతు_._ద 

ప. oe 
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కథ విదై లాడుచు న వనికి గలవాడు 
బస : 

ee దదలదగkటు మంచీ 
“కుజ లాడక యూరు వడలుండీ.” గది యా జడా 

ల్ బస, 7.285, నాలం? 
““ఆఅదిరా భకుని యఆగొజెత నము, 

య న Gs 

ఐడి లాడుట గాక? విందుమే తొలి, 
యి మెడ్. 

బిపరీత మిందజు వినం బలికింతు.6, 

(దిపురారినను కుల్ల...” బుస 5.127, 

విధము చెడు 

తవ్వుదారి వట్లు, 

కొత్త, 101, 

విధి విరాసుము లేక 
పరం లాచులగా, 

కకకుధిబిరామము లేక "వేళ్ళ కాంతల 

గూడు, శ్రి గాథ కవి కేమి చేటు 

మూ డె.?) 'శ్రవ. 2.87, 
వినని కనని | 

అరు లైన, 

“మ హాత్ము రాలా! మోరు వినని కనని 

కార్యంబులు ముల్లోకంబుల చనెప్వియు 

లేవు.?” వాంచ, 1.49. 

వినబాటు 

పిన్న బాటు, విచార ము, 

దిగులు, 

భీమ. 4,99. 

విసికికి మిగులు 

(శవ ేందియాతీత మైన, 

అగో చర మెన. 

త హూడూ వినని అని 

భావారం, 

కకకునికెకి మిగిలిన వేషంబువాం(డు.”? 

బస. 6.161. 

టట. త. or ూనరనూనులునుననుములనానుతనుననడననా కనాన నననకాకాముమతయ నాలా 

ప ల తా 

ఎ! నా వ 

““మికిఇ_లి వినుకులు గలవాండమవు.”? 

భౌ, స్క 1.112, 

వనికి సేయు 

మనివించు , 

కకసండకు కృష్లాజి కవితల "నేర్చు 

ముఅనీ, వినికి సేయుట ఆల మో 

ఘనతం గాదె? రాజగే, 1.80. 

విని చెవుడును కని (గుడ్రయు 

చెవు లుండి వీననివాడు, 

కన్ను లుండి చూడనివాడు, 

అధికారగర్వితు డనుట, 

కకతనబారి “నిలు రెవ్వరి, 

వాకంములు కడు 

నెనయిరు 

ఐిహీన స్వర ముల్, 
విని చెవుడును గాని (గుడ్డియా, జన 

నాథుల కెల్ల నివియు సహాజ 

గుణాంబుళ్ొ 4)? మచే. 2,258, 

వినినంత వట్టు 

పినిన దంతేయు-పూ._ర్థిగా, 

“కపుహాంసంపదారిఫలమ్ముు దాను విని 

నంతవ ట్రాకింతయును ఐిడక.”? 

కళా, 4.176. 

వినినట్లు చెవ్వు 
C౧ 

యధథారీతిగా చవ్వూ, 
““,..చొను జూరుని, వలనన్ వినినట 

చెప్పి వాసవుం డంతన్ .”” 

కళా, 2.178. 

వినియు వినములుగా జేసు 

కొను 

వినీ విననట్లు పోవు. 



“కఆణఅవల నివలను గుడగుసల్ సవనసవలుగ, వినుతికి నెక్కు 
ప | 

వినియు వినములుం-గా6 జేసికొనుచు.”” es కక్కు... రాధా. పు, 1.9. ! 
| 

ఏను టా న ఆఅ అదగంజన 

“తటి వాడుకరూవం “నిని విన 

నటు,” 
C౧ 

వ చైనా చెప్పుతున్న ప్పూడు 
లం అక జో చ ఇష్టం తేక తాను పరభ్వా 

నంగా ఉన్నట్లు నటిం చే 

పట్టుల ఉవ యోాగిం చేవలుకు 

బడి. 

“కిని కుననివాని చందంబున గీటునం 

బుచ్చి? జైమి. 8.89. 

కాన నింత-గా చెపుతూ వుంెకు వాడు 

వినీ విననటు ఊరుకున్నాడు. 

మసి వినన. టుతడు 
య 

తనకు వట్లన ట్లుండు. 

“పెద్దబాళ్లు పిలబాళ్ల మాటలు వినీ 

వినసట్లు "ఉంచే "గౌరవం ౮” 
కాన. 

విస్ వినమని 
విన్ వినక ముండే, విన్న చే 

తడవుగా. 

“నియమిత దుందుఖిధ్వని వినీవినమిం 

బురిలోని చానికుల్ ౨? 

జ మి. 4.116. 

వినుకలి బేటము 
వినగా కలిగిన (వు, విను 

కఠి, 

64 పీతిని వినుకలి చింటంబు గాని 

యున్న, వెలందుల చబేటంబు వృథ య 

కాలో కవవరొా, 5.74. 

“కునుతికి నెక్కు_ నద్దతియు కు దయిడి 

' జేకుఆజల జేయు.” 
భార, ఫీమ్మ. 8.267. 

వినుతి “కక్కు. 

విది చెందు. 

“వనిత గం శామములు గలి వినుతి 

కక్క, భూమిరత్నంబు చెవభ పుర 

వరంబుఎి జాూంసం. 1.24. 

వినుతి సేయు 
వాగడు, 

666న్సి వినుతి సేయుజననీజనకుల,” 

నిరంకు. 4.181]. 

విన్న టోవు 

మి న్న్న కూటు నం లు. 

దైన్యము చెందు. 

“జనములు నాగమంబులు విన్న. 

బోయొి? కాశీ. 6.56. 

విన్న వినుకులు 

చెపుడుమాాటలు. 

“విన్న వినుకులకు వెజచేనా.?? 

తాళ్ల, 1.19. 

విన్నావొ వినవా 

“విన్నావో లేదో కొని" అని 

నటి రూవము. 

“నవు విన ఉండాలి” అన్న 

ధ్వనితో ఈమాట అనడం 
ఆలవాటు. ఇలా౦ 6౨ చే 

“తెలుసో, ెలీదో *చూచా 
వో బేదో” ఇత్యాదులు, 



పీన్ను-_.-విభా 800 విభూ.____విభూ 

“బిన్నావొ వినవో నీతి స్కమున్న తు రుభూతి గ కొను 
దులా 

అలడిగించుకొనం౭౫ నొప్పు నివి ధరన్. భోజనానికి ఆహాోంనం అంగీక 

ఆన్నారు)? నిరం. లి.2న్, ఎ 

(“విన్నా వో లేదో కాని నీ మితుడు 

ఈ ఊళో చాలా బాలా చేశా డట. 
Ch? 

విన్ను మన్నును నొకటిగా 

వివరీతముగా అనుట, 

భూమా కాశము తొక్క 

టుగునట్లుగా, 

విన్ను మన్నును నొక్కళకిగా వృష్టి 

బలసి, ఆము. 4.9l. 

విప్పి చెప్పు 

మీవదించు. 

46చ్చైచ్చెరం గల విప్పి చెప్పెద.?” 

గా. వారి, పథం పం కి, 770. 

వాడుక లో- విడమర్చి చెవ్వు” 

అన్న శే విన వస్తుంది, 

విప్పు వారు 

విడచటారు, 

“కలల మె పప్పు వారుచుల గరుడు 

గిలి శకం. 2.144. 

వి(పవృశ్చికము 

శావన తేలు, కుటిలు డనుట. 
కప్ డొక్కా తెరబామ్మ విపవృళ్చి 

కము గార, చారి. ద్వి. 980. 

చూ, 'బాపనతేలు. 

విభాగము తీఅక 
వంతు 'వోక; 

ఈత వువిథధాగముల్. దీఅకి? 

నీంహా, 9.94, 

“ర మా హేశళ్ళ్యరతిలక!, (పీతి యెలర్న 
విభూతి గైకొనుము.? 

బస. 7.208, 

భోజనానికి పిల్చ్బునమ్రాడు 

మిగతబారు  అతయతుంత లిచ్చి 

నక్ష శైవులు విభూతి యిచ్చి 

పిలుస్తారు. అది తీసుకొనుట 
వచ్చుట కంగ్కరించుట. 

విభూతి బట్టు 

భూతమపి ఇశాబజబూదులు సోక 

కుండాను వానిచాధ తొలగు 

నట్టుగాను మం(తించిన విభూ 

తిని నుదుట “పెట్టు. 

"నేటికీ వాడుకలో - “విభూతి 

మంతించి యిచ్చాడు,” 

“మం తించిన విభూతి చెట్టు 

కో రా” “ఆయనదగ్నిదికి పోతే 
విభూతి “తాచు హత 

అంటారు, 

“భూత కాపును బెట్టి విభూతి "పెట్టి. 
వాం'స. చ 1 

శు. నావ. ఖే 
వా. 

విభూతి యొసగు 

భోజనమునకు చెవ్వు, 

భోజనానికి విలుచునపహ్వూణు 

బ్రతరులు అక్షంతలు పెట్టె 

విలుచునశ్షు శైవులు విభూతి 

నిచ్చి పిలిచేవారు, అందుపై_ 

వచ్చినవలుకుబడ్, 



పయ... వర 
ల 

““కాడుకు మో ౦-ససముతో డి, భోజనంబు 

నకు విభూతి యొ సంగీ,’ 

సార. పీఠిక. 14, 

వ్య్యు ముందు 

సంబంధ మేర్ప్చజుచు కొను, 

బాంధవ్య మేర్పలుచుకొొను. 

6*ట్సిికిలావోందంబు వియాం మంద. 

కానీ. 190]. 

వాడుక లో__వేదవాళ్ల తో 

ప్ య్య మందడం వాళ్ళ 

నాన్నకు ఇష్టం “లేదు.” 

విరగడ చేయు 
తొలగించు, 

కురగడ యగు 

తొలగు, 

త దాంతో ఆ పీడ విరగ అయింది, 

చనా, 

ఇది సామాన్యంగా క్స్ ళో 

కలిసే విన వస్తుంది. 

కొత్తే, 121, 

విరలి గొను 

పరహోాతురుడు అగు, 

కవమోూ, ర్.4ర్. 

విరవిర వోవు 

జలదరించు, 

““మికశాలభుజాూంతేరమున్ బగ్ ల్పిసన్, 

విరవిగ వోయి మేను నిడు వెం(డుక 

వెల కర ల” 

భా౫ స్క, 10. (4) 672, 

విరస మెతు 
నట 

నా రన్య్వం ఎవెందు, ముసుగు 
రూం | 

చెందు, 

801 కుం పురి 

“వింధ్యా [దితో సురల్ విరన మె తికి 

గాక, గవాచ్మక మడి యింత ఇడచి 

యున్న ౪“? కామ్య 8.లె, 

వురాకుల వితుగ 
చేల 

తామరతంవరగా, 

ఎలా 'యేర్పడి క నదో 

రింప వలసి ఆన్న ది. 

““ఆఉలవరిన వేదమార్హము ఐిరాకుల విత్తుగ 

సజ్జనాళి హై చ్చలబిడిం జెంతలం టెరుగు 

జనం 'జ-చ్చితి మెలచోట. 53 

క్ననా 

ప్రబోధ, 2.45, 

వీరిపోటు 
౨కి వృదువుగా నున్నా 

భూ టుయినది, 

“పేలు త్రి రిపులతో విరి పో టగు 

నదుపాయ ముకటి పుటింపం దగున్?) 

కిక. 2.44, 

విదిపోటు సేయు 
వితుపులు కల్పించు, 

వునను నిణి-ను, 

“కడి పోవ బల్క్ విరిపోటు సేసి.?? 

గ హూది, పథ, కుం జ 2847. 

రుదియ కాచు 

నమృృదైి గా కాచు. 
థి 

అనగా 

. దవ చెట్టు విరగ కా-చిందిశిి వౌ 

మరియ పూచు 

మ సట పూచు. 

““విచ్చుమ ల్రైక కాస్త నీళ్లు పో పే 
. వ్రాలు, ఆది ఏిరగ వూస్తుంది. 73 వొ 

, విరియ బారు 

మీరెయయు. 

కవిక, 2,60, 



విరు___ఏిఆీ 809 ఏిజ్___ఏిఆ 
చిని 

విరులు గిల్లు ' వితిగి పోవు 

పూవులు కోయు. ఓడి పోను, దరి పోను, 
“6క్రామ్మ చేగిర ముటిెక క్రానగోర | *ంనిసేన విటిగి బోవ.’ 

నోరటవిరులు గిలుము.”” పారి, 4.16. భాస్కు_. అయో, 874, 

విరులు సవరించు విఆిచి కట్టు 

పూవులు ముడుచు. 'ఆఅక్క_లు పిజిచి కట్టు. 

“మెల గలప మలంది (కొమ్ము డిని వునివిని కతి చేటవ్వడు 

పమ పి గ వ సు చేతులు. రెండూ “వెనుకకు 
కును నాత్మభ రకు నమస్కుుతి సేసి,’ 

త్ర 5,56. వితచి కట్టి వేయడం అల 

విశిగిన వేలికి సున్నం పెట్టడు వాటు. దీనినే “౫ విడ జెక్క-లు 
క వితిచి కటడం” అంటారు 

విసినిగొట్టు అనుట, స్త 
“కనిమిటిి గలదాన నని కాటుక 

“క వాడు విట్గిన-వేలికి సున్నం కు భరింప వేడుకలా యంచు ప. 0 

వాడు కాదు. నీకు విరాళం ఇయ్యు : 

అతను 

కటు. శుక, 2.115, 
చ్చాణాళ్లి?? 

సౌ” వం గ దోచు 

డం 
వుణీగి పజచు (పాటు న్ 

వడ గొట్టు, 
విజుచుకొసని వోను. ““ఛాటఅుకులును "నారికెడములు విబు~ల 

“కులిగి పజ చు సెన్యంబుల వెల "పెలను (దోచి? రుక్కాం,. 8. 10. 
దిర్చిం”” కా, మౌ, ౨.4న,. విజలుచుకొని మడు 

ఇది రెండు మూడు రకా మోద వడు. 

లుగా ఈవ యోగి సారు, కాత, 115, 

పిలుచుకొని పడిపోయారు, విఅవీుగి పండు 

విగ బడి చూస్తున్నారు. *ీవివరీతముగా వండు, 
వీజుగ బడి నవ్వారు, విజుచు | వానలు సరవితో వర్షి ౦3 సస్యముల్ల్, 
కొని వడినాడు. జేళ్లం గొల్పుగ విజి వంగ పండాె.”? 

మును. 6.121. 
ఆమి 

వర విచ్చుకొని పాతి పోవు, ce గరింంచు, 
“ఆంత నొక పం[టకోలచే నహితు 

కరిని విరిగి పాయం బొడిచి బో 

విడువ మగుడు”? కళా. ౪.90. పండితా, (పథ. పురా. వుట. 828. 
ంపచ్చుము పాడుగా విజీగి పాణి “డడ బ్బుం దని చాడు మహో విజ్ఞవీ?న 

జైమి. 420. | తున్నాడు,” వాం 

“భ కుల మనుచు విరసంబు లాడుచు 
విఅ వీంగాదరు.ి? 



ఏలు పవ 808 వివ----విశ్యా 

విలుకాడు వినరము తెలిసినవాడు 

“జఊనలో హమ. విల్లం చా. వివరి, 

బులు వెౌ్కకుబారు, భాను వివరి 
శు రా వివరము తెలిసిన వాడు, 

కమా. 11.40. కక సాన 
పతుహుంది వివరము తెలిపివా డనుకు 

విలుకాండు నటి వాడుక. “వివరము తెలి 

కా శ 5 
66 జే "వేలు య్ేర్చి విలువముందిం బనిచి ' మెనూ డికి చెప్పినా అంద మురా 

తాం దడుకుపిండె ములుక షు చందమూా. ” 

వడలి.) ఆము. 8.27, | *వివరికి వివరించినకృతి.?? 
| నింహాం 1.19, 

విల్లును స చూ, వివరము “తెలిసినవాడు, 
ఇ మ. "ఆంటిని ఇ వ. పణ ఉహు 

పూనడం నాథ్యము కా .దనూ. ఇంతి కసకస; 
వట ఉవయోగించేవలుకు ప. 

ల్ విశేషములు 
బడి, 
se అ జరిగిన సంగతులు. 
” లుల న్న్న అడం పతి దివసంబు వాని నగరంబున 

వెలగ కాయను కూడా పట్టు | బుటువి"కేవముల్ భవ, స్సు తిప "స 

కోవడం సాధ్యం కాదు కదా! నన్ని యుం జలినసి, ప్రభా. 1415, 

“వలభ రతితంత్రము శ్రీ), వల్లభు చింత | వఏశ్వజిద్యాగము 
నము సలుప వాంఛించెడి నీ, యముల్ల ంబు | కష్టతర మైన వని. 

నందు ఇంటిని, విలు ఇెలయంగకాయC ప త డె వా 
hy ' కాల ~~ 

జూన వజ ఫి యు న్నే”) | 7 mee ష్ అ వ 

రుక్మాం. 4.54. జిద్యాగం వేసినంత పని,” బొ 

విలు పటువారు | విశ్వామి(త సృష్టి 
' విలుకాండు కృ[తిమన్ఫ్టై, 

$ | 

వివర వడు మితనృష్టి అనడం అల 
తెలియు. బాలు 

“కవలయ ప్రియవృ త్తి వివర పడక? | వచ్చిమిర వ, "లుం కాయ, 
నిరంక, 1,485, ఇత్యాదులు. 



విశ్వామి_తుడు విసివి వేసరు 
పిస్ట్.. రక జం గల చెండు 

విసనకజ్ఞ వన్నె వడాలూ నొక్కి చెప్ప 

అకిర ము, డంతో ఏర్పడిన వలుకుబడి, 
థా 

-వంకుళ. 71. వాలా వినుగు చెందు అని 

విసపాల విత్తు sa 
క తక __ “పనుదుంఖుముగగా'6ల, బోరాడ విసివి 

ం ప ను we స -వీసరి మూరుండు శీ హతం చేయం 

వెదకి. యో”  .విసణాల. బర్లు జూాడనికతనన్.?? శుక. 2.242. 
నుందు,” 

గా, హారి, డ్వితీ. పం కి, 2086. | వినుమాన మగు 

ఒక విధమైన విత్తనము, ఆశ్చర్య ముగు, 

డాని మోద వచ్చిన వలుకు “విన్మయమాని అనుటకు 
బడి, | తద్భవము కావచ్చును, 

విన మగు | 
కకకుణుమానములు గాయ వసతోడం 

కు చెనవెటి, చె ప్రంబుగాం (బేవుం జుట్ 

నా౭దు,.”” సును, 4. 78, 

అయిష్ట ముగు, కష్ట మగు. 

“వియాన రణకేళి *ఒనెజపంగ లేదు, వేయి 

చేతులు మూవ విస మయ్యె నాకు.” ప 

ద్విప, కల్యా, 182. వసుమానము 

వనపక లవ 
విను మని. “విన్న్మయవమూాన” ఇలా మూరి 

గాలి వఏీచుటలోని ధ్వన్యను ఈఆండ వచ్చును. 
కరణము, *కకువరిం-ది చూడంగ వినుమానములు 

“'విసవిసం బవనుండు జవమున్క, విసరిన | గాకళి కాశీ, 2.105, 
విడి పాటు జలదవిసరముభంగిన్ 4’? | విస్పన్న చెప్పినదే "వేదం 

రాజీ. 1.92. 
సా ఆయన మాలు "వేదవాక్యంగా 

మ అ అరవులింక డు కపట, 
నను గులా విశ్వవతి శాస్ర గారు మహో 
వి శాంతిని మాలు అని కావ ' లా 
చ్పూను వండితు డన్, ఆయన 

॥ 
శఖివి క్రి een చే+సరి.)? | ద్వారానే wee వలుకుబడి 

భీమ. 2,101. (వవంర్తిల్లి న దనీ అంటారు, 



స్ కుడు విడు నిష. మడ 80 

విష మెక్కు 

విషము ఛరిరములతో 

వ్యాపించు. 

6నర్చాష్ట్హ మెక్క్కు 6 దలకు “మెసంసినులిే 

శుకం ద్,5రి. 

విషాద మార్చు 
దుఃఖము తీర్పు. 

నిగం, 4.55. . 

ఏట్నిపోగు 

వంతుము, త 
దండుగ మారి వాడు, 

+ భన్ క్రీ వివారించు-చుండు నవ్వ్టి 

(పోగు? పాండు. కి.18 ' 

పిటి బుచ్చు 

వ్యర్థము జేయు. 
కై 

““నా౭కి యలపహాం సజనుంబు వీశతరిం 

బుచ్చి, మగుడ మానుష వేప సంభవుండ 

నిన. కుక. 1.8999. 

“భధ నధా న్యాదులు వీటి బుచ్చి.” 

ఊామి. 2.107. 

“ఫల మందువేళ, యవి విటి. బుచ్చిన 

యటు లిన్నాళు.! 
౬ యం 

వర. రా, అయో, పు. 635. పం కి. లం 

వీడు ఎంతవాడు? 

మహో యక వా లే 

పోతుండగా వని వొక 

అక్కా-*ి అనే అ 2] ౦లో 

ఈ మాటను తరు యా 

ఆవయోాగిసారు. 

'వీడుకు వీడు 
నరికి నది, డెబ్బుకు దెబ్బ 

వంటిది, 

“నేను. జెక్కి_లి నొక్కి 6 చాను 

' చెక్కి_లి నొక్కా, విరిబోణి విడుకు వీజె 
యనును.”? రాధి, 2.119. 

ఏడుకొలుప్ప 
మోతు రమ్మని వంవపించు, 

కోమా. 10.104. 

తూ, వ్డుకొొల్స్చు 

' ఏడుకొల్పు 
సాగ నంపు, 

*కక్పొపు ల చంపద లిచ్చి మిడు క్రొ అచ్చ 

టయ” 

శివ. 2,102, 

మ ప్ర 

వ్యర్ధ ము, పా డను, 
7 ~ 

పిటి బోవు న్దము 

భాగం. స్య 1.428. 

“4 కధ నములు 

తల్లీ!” 

ఏడబారు 
ఏడి పోవు. 

“ఫీడంచారిన నలితో... 

. “వెలయ వియ్యా 

రంగ. రా. బాల, పురి. పం కి. 20. 

వీడుకోచ్ల గుడుచు 

విందు భోజనములు భుజించు. 
అంది ఏడు కోళు 

గుడిచి, నరం బువుల్ ముడి-చన 

నాపసాని,?? కళా, 7.554 

పీడుపట్టు 
తలగ లాం? 

కుమా 4 8.18. 

' వీడుపాటు 
వసులు బాటు, శుక, 8.61]. 



క్డు___ వీచె 806 ఏశ్రా__ప్ను 

“నల వో సెలం బురమం డె మా 
సాంతం బచెన గ్యామినియ  యీోాగలతిె 

వికంపా టమర భూమిం దాన 

రతించు.? 

భాగ. స. 9.80. 

ఏడు వా డనక 

[వత్వానసిసి, 

““ఆదియుం [గొవ్వున విండు వాం జనక 

చొచ్చి. 

వాం'స. 4.200. 

“జానికి వీడూ వాడూ అని లేదు, 

ఆందరిని ఆంటుంది.? వమ. 

““ఆక్క_ డికి క్తూ వాడూ అఆఅనకుంణా 

వోళతాదులిి వా. 

చూ. ఎవడు పట్టి లే వాడు. 

రదు: విడి 

విడిది చేయు. 

““ఆతులితో తావామున చేంట లాడి 

యాడి, కడంలగి యచ్చట నే వ్డు 

విడిాసిం “గాన,” శుక, 1.476, 

వీడెత్తి చను 

దండె త్తి పోవు, విడిది చేయు, 
విచెత చనినం దారక 

పారి, 2.66. 

“రా 

భటూాలి,?? 

వీడొ్య-ను 
"సెలవు తీసుకొను, 

కమా. 10.116, 

“ముని నాథు చే భర్మత నయు డు 

వఏడె్కా ని 

వీణ మేళగించు 

ఏదో ఒక నిర్లి ప్ల మైన రాగా 

నికి అనుకూలంగా (శుతి 

పసందు, 

ఊమి. 1.105. |! 

66 _ నపుడు పాట కాయితముళ, వికౌో 

మళగించదచి వెలుపలి మోసల్క, నునిచి 

లోని కరిగి యున్న వాండు) 

కళా, 2.89, 

ఏజ్ సవరించు 

(శ్రుతి జేయు, 

““మవహాతీసమా వ్యాయమవానీయ మూ 

క్కా మానక నిత్యంబు బూని యేను, 

గచ్చుపి యను పేరం గరము వోఖిలు 
వీళా, నవరి౦ చి జగ దంబ 

ఇఊారదయును,.ి)ి కళా, 2.68, 

వీధి కెక్కు 

“ఈ కొడుకు పుటి మా సంసారాన్ని 

వీధి కక్కి ౦ చాడు? 

వీథు లేగు 
మరవణి పోవు, ఊ రేగు, 

CE 

| “బంగారుగరుడునిపె నివు విథు లేగ) 

తాళ్ల, సుం, 11.70. 

వీనితోడిది యేమి 
పీడితో వవిటి ? 

ఉడానీనతను నూ చించు 

వలుకులడి, 

““...దత్పి్శంయవధూటి. వీనితోడిడి 
యేమి విడిచి "పెట్టుటయుం.?* 

కళా. 8.]77. 

వాడుక లో-' వాడితో వమిటి? 

చెభవ. హోనిద్దూ. 

వీను మిగులు 

(వసిద్ది చందు. 

“కం, కలకతీర మేనుబారల నిడుస్రున 

వను మిగిలి.” పాండు. 2,144, 



ఆయ కు 807 పుంపు 

వాడుక లో... “ఆయనది ఏను 

మిగలిన పాండిత్యము. ” 

వీనుల జేర్చి విను 
సావభానముగా విను. 

చళష్రాారి ప్రజ్ఞ అపు డీ, జేర్చినవిధంబు వీనుల 6, 1 

జేర్చి కున” వినయగరిముల జెప్పంగ 

వారుకొ 4’ కా, మో, 1.150, 

వీనుల వండువు 

కర పరము, 
బ్ 

పల. పటు, లి. 

ఏనుల బెట్టు 

శ్రద్ధతో మ 

“కసం స్ట్భాతళబ్ద వూందం జె మున నకు 

దర్భముం డ్లనుచుం జాటరు వినులటి 

« 1.89? నింకా 

ఏను లలర 

చెవుల కిం వగునటు. 
చమక. 

* కశ్చ వ ద్ యక థ విన్న, బంతు భక్తజనుల 

విను లలర4 కా, మా, 4%, 

ఏనులు చల్ల నగు 

మంచిమాట. వినుటవలన 

నంతోవదించు, 

“తల్లికి క్ను లెంత యము 

నారమెం గా నాయగాధ(పయాణంబు 

విన్న” శుక. 1.474. 

చా కనులు చల్ల నగు, 

వీపు గాన రా డాగు 
ఆటు లతెరుగుకోొ న్నం త 

మాతం తోసే ఎవయూా తన్ను 

చూడ తే దది భావించు. 

ణచావరికం అనుకున్నా అది 

జఊడావదికం కా దనుటు, 

ర 

| 

| 

| 

న. 

న ద. ల న కనాన. బదనాం 

ణా౭యగుటు దినిెపేయరటలి 

“పట్ట బటులాగా, నేంగచుల నోయ నీ 

బలిమి నీప్పిత సిదిగ వంపు గాన రా, 

(పథాం 5.17. 

ర్ట పుగోల 

పీవున కాసించిన కోల. 

అఎవ్వు తనా దెబ్బ తీయ 

గలది. భయంకరుడు, వని 

వట్టు గలవాడు అనేఅర్థంలో 

ఇలాంటి పలుకుబడులు మనకు 

ఇవాలా ఉన్నప్, 

“ఆర్ష త సమయుల వీంప్రుగోల.? 

పండితా, (పథ. బాద, పుటుం 511. 

చూ, ముక్కు. పె కతి. 

ఏీపుచర్మ మొలిపించెదను 

రద తెట్టు, 

466 పకట మగుసంగరంబును నొకమయణ 
మున విపుచర్శు ముందలిపిం చెద...’ 

తారా 4.178. 

వకు చిట్ల గొడుతాను 
ఒక ఖతిటు. 

౬ 

““ఇలాాగే మరోసారి చేశా వంకే వీపు 

చిట్ల గొడ తాను,” వొ, 

పీపుల్ చిటి బో గొటు 
దా ట్ 

చితుక గొట్టు. 

ఇది నేటికీ వాడుకలో 

ఉన్నది. 

“విపు చిట నొటినారు.” 
౧౧ లు 

“మూ  వఎరాము లెందురు గాక యిం 

కనుచు వీంపుల్ చిట్లి పోల గొట్లు చుక”? 
సుక, లీ ఆ. 274 ప, 

ఏపు 
పాటిపోవు, 



ళు ర. 

“నలుగురా కలబజేసరికి వాడు వీపు | 
చూపి పారి పోయాడుం) ప 
“వాడు యుద్ధంలో ఎన్నడూ వపు. 
చూపి యొజుగడులంి వా, 

| 

వీప్ప జఅిచు | 

ఛైర్వము చెప్పు, | 

ఇది వాడుకలో నున్నది, 

5ళతబవరి గడగడ వడంకినలం గలంగకు 

మని వీపు చజ-చి ఘనురా అతనికా?”, | 
హంస, 8,91. 

చూ, వీపు తట్టు, 

వీపు జూపు 
శృీడి పాలు, 

66 బ్ర చృరణము అంది (కిందుప డె సమ్మతి | 

నప్పుడు వీంపుల జూపుచుకాటలి 

రాధి, 2.46. 

వీప్పతీట విడిపించు 
ప్ళు చిట నొటు, 

hE) చ 

వాత హాది, దె. 1067. 

= దట్టు 

భయము లే దని చెహూటలో 

పపువై తట్టు. 

కా. ర్య ము కలిగించు, 

కసా యం'సనమయాడిం గేకివళ నారటు 

నుందుచు వింపు దటు మో పుంసవరా! 

యటంచు...” వాంసు, 2,192, 

తపు మన్ను దుల్పు 

చేవ చేయు. 

“అమ్మా! రంకోమ౫X డు వీంపుమను 

దొ నావంతయుం దుల్పం౭డే,?? 

పాణి, 991 

దీవులు వగల గొడతాను 
ఒక తెటు. 

ర 

నన తాతా న. సాకు నా దానా 

} 

బదాత లం రావాల తాజా దాదా ఆదాయాలు దాదా పాం. 

పసుపు 

| “ఇందుకు భనగ్నంగా నడిచా వంఆజు 

పౌ 

వీపు విమానం మోత మోగు 
తుంది 

ఇటీవల యేర్పడినవలుకుబడి, 
వివానం వోనవ్రనవ్చుటి ధ్వని 

మోద యేర్చడింది. 

"దెబ్బలు తగులు ననుట, 

నీ విపులం పగుల గొడ తాను.) 

“సివ్రు అక్కడ అది యిది ఆన్న 

' వంక పీపు విమానంమాత మోగుతుంది 

జూగ ది? వా, 

వీపు వఆిగి పడు 
కపూలబడు, 

“ఆఅనుయోభవరుల మాటలు విని 
రఘువిరుండు వింపు విణిగి పడియిం 

(గమ్మినమార్భ భరతు నంతిక్కమునం 
బరశుచ్చిన్న సాల భూజముల బో లెజా,?? 

జైమి. 6.199. 

““చం(దహాసునకు విష యః చెండి 

'సీయునవ్విధ ముగా చెతి ౦గి వీపు 

విణిగి,?? జమి. 5.87. 

OE) విలగ గొట్టు 

“కీలు సంకల గేలం గీలించి వీపు, 

(వ్రీలంగం గొట్టుణు.? 

గార. వారి. ద్వి, 884.885. 

ఏపువెనుక మానిసి లేక 
నపహాయము లేకి, 

బలం లేక. 

“కడు. నోటమితో వాత కేషైసెన్య 
ముల్, (గక్కు_న విచ్చె ప్ంప్రసెనుకకా 

ము మోానినీ. లేక... కళా, 8,65 

దనుక 



పీఠ__.._పిలు 

కీఠతాంబూలం 

ఏకు డొక వనిని చేసెద నని 

(ఆక్ గైకొని తత్పం కేతంగా 

తాంబూలము  తీనుకొనును, 

అబే విర "తాంబూలం. 

బసు 6.208. 

వీరభ[ద వళ్లైర మిడు 
ae) 

ఒక (క వాచారము, 

శచివపూజూాప్థా నంలో ప్ క్ర 

భ్మదుడు వె స్రవంలో వివ 

క్వేనుని క పహ 

““భామవారపు వీరభ[జ పళ్లెర మిడు, 

నృహామై వత ంబు లిజ్రైంకు లింక.? 

ఆము, ౨,335, 

పరమ ధ్రెాలలు 

పరత్వం సూచించే రణభేరి 

వంటి మధెలలు. 

“కలయ బిడిదిలోే 

నులిమి, 99 

ఏరమళెలలు 
ది 

కునౌ. 11.51. 

వతు. వో రన తఈఅదు 
వాడూ వీడూ అని మాడ 

వద్దు. 

“డిని వేవేగ నాచేం (బతి ౫్గహించి, 

యడ ౭పు మాజి త్యు వీర వా రన 

వలవయ ఎ” మను. 4.9. 

““ప్రిడూ వాడరా అని చూడ వదు, 

ఎవ డొ-చ్చినా చెర తేదు పూ ముని 

వైెప్పులి? వొ, 

ఏలు చాలు 

నవముయము , జం, 

809 వీన_._వృ_త్తీ 

' “నావంటి తెలివితక్కువ చై తే వీలు 
చాలు నటుల క రద్దికి రవ్యకు 

చెమ్మ్చ__ను,?? 'నాజెళ్ల. 

“రిక విలూ ఇఉాలూ తేకుం7ా మాట్లా 

డితే ఏం లాభం? సా 

వీసము తప్పు లేదు 
ఏవమూ[తమూ తవు లేదు, 

6కక్చ్సము తప్పు లేదు చెరి వేనలికిం జారు 

చీటి దంధ్హ కుక్ 53 కబిక. 8.28. 

వినత .వోవు 

వ్యర్త యగు, 
రా 

“ఆయ్యతివ చమ్చని, సంపంగి తావి 

సర వోవ నీక ముంప్రము నామేనలిి 

వర, రా, యు, పు. 1/7. పం కి, 25. 

““ఖధిమార ముక్కి_ం౦త విసర 
ఈ 

వోకంద ౨) వూర, 4.56. 

వీసానికె దోసాన ౩3న 
యా యె 

ఆతన 
సం 

ఎట్టి 
సాచికొను 

కొంచెం లాభంకోనం 

నికి పాల్పడు, 

“ఫ్ సా ని క్ర యొట్రిదోసాన కె నల 

జే సాంచకొనుకర్మజీవులతోడ. 3 

జను fa 10, 

“దమ్మిిడికి గడ్డి తెంటారనం” 

పై రా -శీటివాడుక, 

వుంబళ్లు వూళ్లు నిచ్చు 

మూన్వము ఇచ్చు, కాపాడు, 
“షఏంచిన భూకాంతపతి6 'చాయక సే 

చరో, వుంబళ్లు వూళ్లు ప 

_ నతంచే.”' తాళ్ల, నం, 10.288, 

క్స్జ్యాం 

సృ నా 
జీవించు, 



వృ _త్రీ_వృధ 810 వృద్ధ--- వెంట 

వృత్తులు జీవనాధార మగు. వృద్ద జంబుకం 

ఈ నాములు అయి న £2 బరననగాొ మునలివాళ్ల వట్ల 

లయ. ఆయా వృల్సై సొచ్చుట | ఉవయూోగించేవలుకుబడి, 

జీవించుట కావచ్చును, | “ఉన్నాడు గొ వృదజంబుక ౦. వాడి 

“కీషణ వేషము చూచి నేలపపె గా లిడి వల్లే ఆ కొంప నాళనం అయింది?” చా, 

నిల్వలే యనికిం (గ్రమ్ముంణ వత్తు వృతి  వృద్దనారీ 'పతివతా 
సాత్తు కేం? కమా, 10.149. ' 

వ సాతుదే వ అందరూ వతివత లే. 
? 

లకి ఆలా అంకు చేయ విలు లేనవ్వుడు 
జీవింతు-రా? 3 

అందరూ నీతులు మౌాటాడ 
క“ఆనికెం (గమ అని వత్తు రె వృతి, (గ పక లా 

సాతు లేళ? కమా. 10.149. తారు. అనుట, 
వతు మాటా. 71. 

లొ వెంట నంటు 
ఇనాము భూములు, స్ ane 

“డ్డ వృత్తులు వృత్తులు గొలుచు గుత్త, ఆఅుముక్ ని వు. 

వేలు? పాండు, తి.16. శుక. 1.268. 

జవితతా ఉదితుటక. ఇచ్చె గ నాం గల డేటు. ఇంట 
mR 6... నంటి, "తెక్కలి చై వంబు 

భామా పుటా, తొక్కా నె.” 

“వృత్తులు భూములు. గ న్నెదాన గా, వారి, ద్వితీ. పం కి, 1853. 
ములు, 33 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ. పుట, 846. చూ. కః 

వర మగుూటు, వెంటాడు. 

కఆ6స్పిని లోపల 6 గొన్ని గావింప6 గనిన్వ రువు కవ్వల మెలంగద మన్నను, 

వృభ చనవు చేర్చుల (గమమున వివ్లా భానుచం(దులు వంటల బడుదు 

పదము,” కళ్యా 2, 114, రెప్రుడు,?? రాజగే. 1.66. 

“యది క. ఇనునే మైనను లతాంగి లి, వదో ఒకటి చేయ మని 
శంకింపరకు.. "కళా. 8,277. భటజరతేక చేసూ వంట 

వృధ చేయకుండు తెరుగువట్ల దిన్ని వాడుకలో 
వ్యర్థము చేయకుండు. 

“కృ ష్టానుగవాంబున గలిగిన యో 

యనన్య సా ధారణ సంగీత ణచాతుర్య ంబు 

వృధ సేయక? కళా, 2, 1 

ఆవయోగి స్తారు, 

“ఏ జ నా ఉద గం చూచి సెట్ల మని 

వాడు చెలరోబాలుం-గా నావెంట బడు 

| 

| 

వృధ చనుట వెంట బడు 

తున్నాడు?” వా, 



“జంట... వెంట §11 "వెంటా... చెండు 

స కాముకత్వంతో "వెంట "వెంటాడు 
1 

| 

వతెళచగసు, | వెన్నాడు, 

కకవాడు నాలుగుదోజుల నుం-ీ డాని “కుశథదదో ష బులు తంటూాడి 

ఇంట బాదు. శలేపు ఎవరి వెంట ' ఇెఅచుి 
GE 1 

బడ తాడో “తెలియదు”? చా | 

“వాళ్ళ నాన్న వటి పిసినిగొట్టు. వాడి | 

| వర. రా. బ్యా స్రుం 181. పం_కి, 15. 

వెంట బడితే నీ కేం లాభం 
వెంటిక పట్టుక బోయి వెన 

pes ye ల గండ నాకు 
తే రే ఇ a తాడు సాయముతో కొండ 

(పాథియ వుడు, 
చెక్కు. 

ముఖ్యంగా ఇ. టు వా షై క నులు వనుట, 
ఆ వని యటం ల “కవాంటం గర్మమౌార్లమ్మున విష్షుని 
లేనవూూడు, వీడు ఆ వని చేయ సాధించుట. తాళ్ళ, సం, 6.50. 

మని నిర్పంధిస్తున్నషుూడు | సెంట్రి గొనగా నులుచు 
మా(తమే ఇది ఉవయుక్త కు 

ద్ర) అః 

యు డి, వుతుం ఈ6 స్వాం టీం గానంగా నువిచీ మంటి 

“మణి వండి "పెట్టుకొమ్మలు లేఆ కళ” యకా వయిచి.”? 

మా వెంట బడుదు రటంచును భాస్క_. యుద. 1426. 
జబూయంలం బలికి) a 

శుక. 4.7. వెంటటుక వాసి 

“వాడు ఉద్యోగం ఇవ్పించ చాల తక్కు_వ, 
మని నా వెంట బడ్డాడు” అని 'వెంటటుకంత అనుట, 

వాడుకలో దీవిని ఉవ రఠరరా “౯వెం టుకవానీలో తప్పి పోయింది. 

గినారు. లేకుంటే ఆ రాయితో తల పగిలి 
హక పో వలనీం బే.) వొ, 

జని వెంట రాలేని పాపము “వాడికీ వడికీ వెండుకచాని కూడా 
““సుర కార్యవిఘ్న మో యనుభయమున | భేదం లేదు) వా, 
వెంట రాలేనిపాప మివ్వైతలు చెచ్చెలి 

వెంటడుక పటు 
అ 

అతి నిశిత మెన, 
ర్న 

““మరుండు వెం డుక ప కడుతూ 
లు 

కళా, 8,268. 

వెంట వెంట నయిదు 

"వెంబడి వెంబడి వడు, 
'లేర్చిఎ? సారం. 2.169. 

““౫మనమునించుతణి మందగ మనళ్ళ ం-గా 
ఈ|వ యోగంలో నే వ 

C౧ 

| 

రా పీ, నంటు నాయక నంట వంట 

చియిదు.? శుక. 1,891. కూడా ఉన్నది. 



"బెండు... వెక్కి. 812 పెగ... వెచ్చ 

వెం[డుకముక్యంతో సమా | “పొ మ్మన్న వినక వేము వెక్కి 

వెజబాగుల నవు. ““వేంకటవిభుండ!నీకు వెచ్చ జెప్పం-గా, 

“ఏమిట్రా? అరం పర్ణం లేని ఆ వెకిలి ఊంకువ-ాగా నాకు న బె ఈఆదుట 

ప వక్క, యేడ్డు.?” వాం'స 8.142, 

"అక్క లే దనుట. | వెగటు తోచు 

“వాడికి నామా టంేెకు చెం (జు క వసు గల్పించు. 

ముక్కతో 'నవాూానంటలి వా. “క్కాబిరావంబు వెగటు దోంచిన 
వెండుక యంత యస్తు, 39 నిరంఘ, 2.84, 

అత్యల్పము. వెగడు పడు 

వేను లేనిచో, వెం్యడుక యంత మోస భయవడు, 

మును వేచి దురంబున ఇత్తి వచ్చు నా, ““తలారుల్కు వెగడు పడ, బాణముల 
పౌండుండు.?? యాం వ. 2100 చక్రీ,” కాకీ, 4,124, 

 కిడను సందు అకుండ చెండు స్ స్తే క | వెగడువజుచు 
నారా వ్యవ ఫాణర భయవణుచు. 
"లేకుండ, 6ంక్పాన్సి వ్ర నవక దబు నాంతిం-చి వగడు 

కక వెడందయొడలును జన్నుులు వ. వటి చి.” భార. భిష్ము. 1.272. 

కిడను సందు లేకుండ బలియుట. 

వాంస. 8.188, న్. నూర్చు 

తతేమి కొటు నన "కల లకుల€ బంజర కరమ్ము, 
లట తట. సజ లా వెచ్చరించినం జూకు వెచ్చ నూర్చు, 9 

నయ్యెడకా.?? విజయ లి.150, | వెచ్చ జెప్పు 

వెకిలినవ్వు అమ్ము, వికయించు, 

నవ్వులు, 99 వా. | నిచేతలు.ి తాళ్ళ, నం, లెం.4ీ774 

వెక్క-సా లాడు వెచ్చ సెట్టు 

ఎక నక్కె-_ ము లాడు, ఖర్చు ట్టు, 

“చక్కని విభుని య. జెలుబ్బు ద్ డై ప్పనుబ్రహ్మాపట్టము నొకరికి వెచ్చ 
"వక్క సా లాడక విద ఇ? "పెట్టి. 33 తాళ్ళ, నుం, 6. 18 

తాళ్ల, సం, 12.185. | వచ పోవు ల 

వెక్కి వెక్కి యేడ్చు స 
వ దం 4 

ఎక్కిళ్లు వచ్చునట్లు ఏడ్చు - @ వు 
) | “ఆలిని బిడలక్ విడిచి యాంకటి 

ధ్వన్యనుక ర | చిచ్చున వచ్చ పోవువాయంి 

శా, మా, 8,15లి, 

అధికముగా, 

భు, 



వెచ్చ. వెట్టి 818 జెట్టి వెడ 

వెచ్చనచ్చములు ' వెట్టివానికి వేద మెందుకు? 
ఖర్చూ 'వెచ్చ్చములు, 

0౦, 

(షే నేత్ర విశ్వనసిం-చినవారి ఐెచ్చ'స్కచ్చ 

ముల. నగీడ్పుఆఅ-చచువె జూతి తొండం) 

పంచ, వేం. 

వెట్ట సంసారము 

కలటుకలు7గా నడుచు నంసా 

రము, 

“*వెట్ల సంసార మిది వెంకెతీళుని 

గొాలువని, వట్రిమనుజుల జెడచాడం 

చెట్టు గాక’? తాళ, సం, 5.119. 

వెటికి పటు 
లు క 
వెట్టవని వేయించు, 

““ఏరాజు రాజుల చెల్ల జయించు ము, 

న్వెట్రికిం బుక దోర్వి క్ర మముల.?? 

మార్క... కీరికం తన. 

వెట్టికి బట్టు 

జాకదగా 'వెట్టుకొను, వసి 

చేయించుకొను. 

46త్రదజీం[ దమున్ -వలి చినవాండు దేవ 
ae) 

తల వెట్టికెం బట్టిన వాడు?” 

ఈ, వారి. 5.89. 

వెట్టగాడు 

(వతిఫలం యివంక ్యయేు 

అనుభవించువాడు. 

“రట్రడి వంకటరమణుండ న౫లనీతి, 

వెట్టి గాడ యింక విడు విడు 

జలం గనా4”? తాళ్ల, నం, 4.92. 

వెట్టి పంప్పు 

చెప్పి వంపు. 

“తెలి యుల డని టి పంపిన 

చారట్ ఎ)? సారం, 29.268, 

| 

| 

“నిరర్ధక మనుటు. 

ఆ కాలపు వర్ణా శమధర్మా 

లను బటి వచ్చినవలుకుబడి. 
లు 

నరసింహా, శత, 6పిం 

వెట్టి సేయు 

ఇాకిరి చేయు. 

“జయ వే "ల జేయంగుదాంకా వటి చేసి 

యలనితి,?? తాళ్ల, నం. 5.287, 

లీ వెట్టుకోవులు 

“ఆలిని బిరహులఅే చెం బన్ని నట్టి వెట్లు, 

(కోవులం దొడ్డ నీలఅంప్రుగుం ద్రనంగ. er 

రాధా. తీ, 151, 

వెడగు వజచు 

సరవా చేయు. 

జ్జ బులి పడి యిద్భుతంబు వడగు 
a 

పలుపు 

పండితా. (పథ. దీమా, పుట. 191. 

వెడగు వర్చు 

తీర న్క__ రించు, 

“కపెడు నాగయగారి 

తివోం?? 
పండితా. ద్వితీ. మహీ, పుట. 214. 

వెడగ్ డ్తు ప్పలి నాకి విడిచినట్లు 

బతికి బయట వడిన టనుట. 

గొడ్డును స్రుతి తినాలి. కాని 

అ వదిలి వేయడం అంెకు 

అదృష్టమే కా! 

6 వెడగొడ్డు పులి నాకి విడిచిన చని? 

గార వారీ, ద్య MEE) 

దెిడగు వర్చి 



En eg 

వెడమాయములు చేయు 

మూయ చేయు, ముం (టే 

"మునర్పు. 

““జఇడమాయములు సేనీ వెడలిన 

బాండొంి 

పండితా. (పథ, పురా. పుట, 880. 

వెడయాటలు 

-వకలి ఆటలు; 

ఆనందంతో ఎటు బడితే 

ఆలు ఆడుట ఇటు (వసా 

వితము, | 

6 చెడయాట లాడెడువారు.”” 

పండితా. ద్వితీ, పర్వ, పు, 4లి4, 

వెడల [(దోయు 
పోగొట్టు. 

శశిని మరు త్క్కా ౦త ఇఛాపంబు వెడల 

'దోయంి? నిరంకు, 4.78. 

వెడల నడచు 

బయటికి గాంటు, 

“వదల నడిచిన (బతి రాజవీర ను నిడి, 

పురమునం దున్న పితృ గేహామునకు (6 

బోవం, దలంచి యయిం౦ంతి...ి 

శుక, 2.244. 

పాండు, 5.206. 

"వెడల నాడు 

ఇతరులకు చెప్పూ, 

“వెడల నాడినదురిం వేక మో మాటు? 

సా, వారి, ద్వితీ, పంక్తి, 1084. 

"వెడల నొత్తు 

వడలి వేయు, 

| 

మాయమంతే మొనర్ప్వు, 

| 

| “నీకల జాఆ లోనెతి, 

దెడ__.__"ఇెడు 
శా 

“వాహినిలో నొక మందనంబునం, 

దునిచి నయంబునన్ వెడల నొతుట 

నీతి యటంచు. డెల్పినకా.?* 

శుక. 1.460. 

వెడవాకాటు 

అనవసర వాగారదాలు, 

““వెడవాకాట్రం బల్బజంబు వలవదు 

చేయక? శివ, 4.70, 

వెడ వెడ(జారు) 
దూజూారుం, 

**వెడ వెడ జారి వెన్నునం దూలువేనలి 
యును, రాధా 2,52; 

వెడ్య వంతలు 

వెడదగా వంతలు, 

దద వెద (వవాహోలు, 
న షో 

వటుత, (వంత, వాగు ఒకత్తే, 
“ఇందుల వెడ( వంతలు + భాగీరథీ 
ముఖ్య నదులు.” ? 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, ప్రట. 241. 

వెడ్డంగ మాడు 

ఆనందంతో నాట్య మూడు, 

ఏిరశె వులు చేసే ఒకానొక 

నృత్య విశేహం కా వచ్చును, 
ఆనండాతిచేకంతో ఎూపరుట 
తన (వస్తావితం, ఏ-రాంగం 

వంటిది కావచ్చును. 

పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. కలి, 

వెడు వెటు 
తి డం 

వంచించు, వరానగించు, 

చెడు చెటిన 
నిన్ను విడిచి పో౭జూల.? ష్ న 

వర, రాం ఆర, పు, 247. పంక్తి, 8. 



ద మరు 
C౧ 

దది... వెను 
య 

చెడు బుడు బెటు 
డా ౧ ఆ 
సందర్భాన్ని బట్టి ఏడ్సుచు 

జేయు అంగి కయ కావ 

బుజ్జగించిన శ్రే ఒక లాలనా 

"కావచ్చును, 

““థారుణిం బడి బయల్లన్ను చు నేడ్చుం, 

గోర దిక్కును 

జాచు, బుజ్జగిం చును 

బెటు, నిర్తీవి|కియం 
లు జ 

౫ ందు,?? 

“వడు బుడును 
ఉం రంగ 

బడు నివ్యెల 

బచనవ. త.62. 

వెదకి చూచిన లేడు 
ఆపురావము. 

*... కోరనట్టి, మానవా(గణి వసువతీ 

సౌానములను, వెదకి చూచిన లేడు పో 

విద్రుమోప్యి!?” హూంస 4. 14స్, 

ఇది వాడుకలో కూడ ఆన్నది, 

“ఆంత మంచివాడు వెతికినా 

దొరక్డు, * 

వెద పెట్టు 

ls విత్తు. 

2, ఎరువులు “వందల ౧/౫ 

వానితో సారవంతము 

మోయు, 

“మేన బండినవితు చేనిక భలకాంతుం 

చేర్మిం (గమ్మణఆ వెద వెట్టునట్లు'? 

ఫోమోా. 1.46. 

“కాజ ముల్కు_ విత్తులు వద వట్రినట్లుల? 

బస. 7.267, 

“పద వెట్ర పెరు గావించు,”? 

విజయ. 1,44 

జూచు మా రారి౭ : 

| 

ద 
జజటిని చేయు కావచ్చును, 

రు 
వ్యుత్పత్తి “తలియదు, వడాల 

జావితాలోనికే ఎక్క- లేదు- 

యరాసి. (వతిలో, 

“కావుడు. పడంగ నల్రడలల  జీరుచు 
న న్నొక వెద్ది చేసి మ్య రివి యవి 

యంచు,” నమూ ,6ఈ. 1రి. 

వాడుకలో. 

“ఊరికే నన్ను చుట్టుకొని 

వెళ్లి దాన్ని చేసి వ మేమో 
టు 

అంటున్నా రబుటి?” 

ఈ వలుకుబుడి కి దగ్గణడే 

అనిపి స్తుంది, 

వెధవవేషాలు 

వెనకటికి 

పూరం. 

కడానకటికి 

వారు లేం? 

వెనకా ముందూ చూడక 

లాభనపములను వరిగ ణిం 

చక, 

“ఎ లెక్ష నులో అతడు వెనకా ముందూ 

చూడ క డబ్బు “వద జలాడు,”” 

ఎవరో కథ చెప్పే 

రౌ, 

CSE 

కకఆతనికి నక కోపం వ సే వెనకా 

ముందూ చూడడు. ఏ మంజు ఆది 
ఆనీసాడు.??” 

వెను కగు 

నుహేోయుమయు వచ్చు. 

ళం 



సను... వను 816 ప ల 

6ఈవనచర సెన్య ంబు6 గాల్సి వచ్చెదను 

'సంకందనముఖ్యుులం "చెను కె నను” 

సస యుద, 10.69. ర స్కా ర 

"వెనుక గొల్లు ముందజ నూయి 

ణు) జైన ఇబ్బం చే అను 

వట్టున, 

పండి తా, ద్వితీ. పర్య. పుట, 486. 

చూ, ముందు గొయ్యి జను క నుయ్యి. 

వెనుక జూడడు 

వదో నహ్హం వస్తుం దని వెను 

వీయడు, 

65 పాకానకు వెన్క_6 జాతు నని. 

చది, 8,450. 

చూ, వనుక తీయు, 

"వెనుకడుగు లిడు 

వెనుకంజ వేయు, 

“వెనుకడుగు లిడుచు నవ్వలం దన 

పారుగింటను విభుండు డాంగినచో...ి 

వాం'స. 4.116. 

వెనుకడ్లు వేయు 
వెనుకంజ వేయు, భయవడు, 

““పెనుకడ్తు "వేయక విక మాధికతి ? 

పల, పు, 118. 

వెనుకపోటు పొడుచు 

'మోనగించి, ెబ్బ తీయు, 
“వాడు కాలా నమ్మక స్తు జని ఆను 

కొన్నాను. ఇలా వెనుకపోటు పొడుస్తా 
డనుకో లేదు. మగతనం ఉం కే ఎదుట 
బడి పోరాడాలి -గానీ ఈ చెధవపని 
య్మిటి ల?) వా, 

యూ, వెన్ను పోటు, 

వెనుక మర్లు 

"వనుక టి న్నే హాము, 

ఈఈ యలఅలయ'ససమోరద ముల్ వెనుకమదరధున 

' నుల్సి_పడం బయిం బడ, 

సారం, స 5కి 

' వెనుక ముం దగు 
నంకో-చించు. 

తళయునుకొని మునుకొనక వనుక ముం ఇ 

క5ందుక చొట ంం 2. 111. 

వెనుక ముందజఅ చేయు 

| పాచికలు -తాళీంచు, 
| “వడలిన సారెలు నెనుక ముందల 
పసి, యొ తినసా రె పోనీక యార్చి.?? 

ఊఉ. వారి. 8.122, 

వెనుక ముందర లేరు 
వెనకా ముందూ ఎవరూ 

"లేరు, 

దగ్గరిచుటా లెవరూ "లే 

రనుట. వాడుక లో... “మూాడికి 

వెనకా ముందూ ఎవరూ 

లేరు. “వాడికి వెనకా? 

ముందా? ఎవ రంన్నారు.?” 

కక వెనుక ముందర లేరు నిన రన 

చుట్టాలు, లేవడి యెం లేని జీవనంబు.”? 

నెష. 1.168 

| 

వెనుక ముందును దలంవక 

ముందు పెనుకలు ఆలో 

చింవక',. 

“ఒక వని చేయడంవల్ల కలిగ 

బాగోగులను  ఆలోచింవకొ 

అనే అర్థంలో ఈ వలుకుబడి 

(వయు క్త మాౌాతుంది, 

వ చైనా మంచివని జప 



"జనవ నెను 817 నను సనం 

టుహూడు కష్టనప్రాలను గణిం 

చక పైప. ముం గుణం మె, 

అలాంటి సంద ర్భాల లో. 

అది మంచి అర్థంలో — 

ఊవహయు క్ష | తుంది, 

ఉడా : ఇవ్వ డంతో 

అతడు ముందు "వె స కలు 

ఆలో-చింవడు.* 

ఉక ప్రాన్ర అ వెంగటు "వనుక ముందును 

దలంప, కారుడు వచింప6 దణనె 

ద్ కార్య మెన, క్రి కుక. 1.154, 

వెనుక పుంత గాన కుండు 

వబు చేయ వలెనే తోచ 

కండు. 

“మేను వెనుక ముందు "గానక కలవర 

పడి యున్న దాన... కళా. 6.55, 

వెనుక ముం దెంచు 

వెనకా ముందరా 

చించు, 

““వనుక ముందు లెంద బోతె చేడుక నీ 

గురాములం 9 తాళ్ల, సం. 8.218. 

వెనుక వేసికొని వచ్చు 
వ-తాసి వచ్చు, న నమనురి చు, 

థి 
“తమి మందేసహులతోడం బో రి 

యును డంతకా వీంగి తకా జేర న, 

సమహీభృన్మణి వెన్క_ వేసీకొని 
మితపేను. రక్త్ష్యపవాా వాముగా6 
బోదె ననంగ6 జిక్కి యల వెత. 

ణి కాన్సింపకుం, డద వెంగుల్ 

మవాయలు వన్నె నాం దనరెం జూడన్ 

సంజ3కింజీంకటుల్ ,”” 

వెనుక వేసుకొను 
నత్తసి వచ్చు. 

252 

ఈజానం 

39 

ఆలో 

“గారవాన నన్ను వెనుక వేసుకొన్న 
భలము, 33 తాళ్ల. నుం. 8.89, 

చెనుకొని చను 

"వెన్నంటి పోవు. 
జ మానసాకంబు వను 

కొని  చనియె. 93 చెష. 2.46. 

చెనుకొను 

వెన్న టు, 

66 బెలంవడి చనుజీవి వెనుకొని (పాణ 

ముల్, సనుచుండు,'ి 

ణా న్కు: 9.969, 

చెనుదెంచు 

చనుదం-చుకు వ్వ ౧ తెర్-కా థః 

అనుక కు క. 

“దగ్గ జేందంబు ఊఉఇనుచెం చె) 

కమా, 10.75. 

'వెనుపోటు 
“తేటి కయ్యది వెనుపోటు గాక? 

(శవ. 2.79. 

చూ, వెన్నుపోటు పొడుచు. 

వెనుబడు 

నెనుక వడు, 

పండితా. (పథం దీమా. పుట, 178, 

'వెనుబల మగు 

సహాయ మగ్గు, 

““వేమురు 

మనది.” 

వెనువెనుక కు 

వెనుకకు వెనుకకు. 

మును ముందుకు వంటిది, 

జేసి "వనుబల 

తాలర్ద, నుం. 6.285, 

భోగింపం 

““సెరకి వను వనుక కటు చని, య ట్రిటం 
+ 

| 

| భయనప ల చేష్టు లె యరుగుచు .. =] 

ళా, 6.160, 



Bs షాశాా నెన్న 818 వెన్న... వెన ష్ 

వెనుక వెనుకకు. ముందుకు | “సన్నుతేం బగునట్టి సత్య(వతంబు, 
వన్నతో నిడిన దా విభునక మున్నె” 

ముందుకు ఆన్నది ముందు గా, వారి, పథ. పం కి. 259,260. 

ముందుకు అయినశ్తే అఇద్స్., ' చూ, వెన్నతో చెట్టినవిద్య, 

వాడుక, 
చిన్నతనంనుంచీ అలవడిన 

త.ణయా నపహాజసిద మెన, వెనుకు పండు వచు న యూ A] క్ ల క 6 ““సందు తేని పలు పోకల మౌయులు నీకు 
hE లంకల లం జెన్నతోం, బెట్టినవి* పారి, 1.127, 

చూ. ఆర చేటికి పండ్లు వచ్చు. వెన్నతో జెటిన విద్య 

65 వెన్నకు బండ్లు వచ్చినట్లు పుట్టుకతో వచ్చినది. 
అల్పుడు బలవంతు డయ్యె “జంగీతం వాడికి వెన్నతో 

వలుకుబడి, 
వెన్న పూస(వంటి) మనసు కుఆన కుని కుక మి టనియెొనుు వనితా! 

మెత్తని మనను, ఆయే మందు వాని వలో తుళ్లో, 
ఖణుకో తెలివే గలివో విను వన్న కుం “వన్న వూసా మనసు కన్నతలీ (_పేమ్క 
బంధు వచ్చు మిత మవూయలాచా! కుంగికంటి మూమనముము బువా కేజసు ఇ? | 

రాధి, ర, ఆం బసవరాజు. 

బన. 4.98. | 

| 

| 

జాలి. 

వెన్న గలుగ నెయ్యి వెదకు వాడిది వన్నవూసలాంటి మనను. 

సాధనము చేతిలో న వా. 
ఉండగా మరొకచోట వెంవర వెన్నప్పము 

వెన్న పూసి చేసిన అవ్చము. లాడు, 

(వెన్న గలుగ “నెయి చెదకు వేదుణు “క్కు వమూరుండు వెన్న ప్పమునలె మల 

గలండే.? రుక్యాం. 5,70. | యుచు నుండెకా.’” ఏలా.మా. 2.1ఏన. 

వెన్నతోడ బెట్టు ' వెన్నవలె గరగు 
పుట్టుకతో వచ్చు, వెన్నవలె కరగి బో వు, 

“ననవిల్లా త్ర అంత సులభముగా కరగి 

మాకు, మను. 218... మ స, 
“కను వేదుఅునన్ బయిగాలి సోంకినన్, 

' వెన్న్నవలన గ౫రంగునలి వేణులం 
వెన్నతో నిడు  గాలగింటం జేర్చు భాగ్యముల్?? 

ఇల త్త w= 

పుట్టుకతొ వచ్చు, మను. 2,57, 

చూ, వెన్నతో 'బెట్రినవిద్య. 



వెన్నా ae వెన్ను 819 చెన్ను. వెన్ను 

వెన్నాసన వెన్ను దన్ని 
ఆధారము, అనువంటే, 

ఏసు నానించుట కాభధార 

మయముయినవాడు అన్న భావంతో 

ఏర్పడిన వలుకుబడి. 

““ఇఆఅన్క,లిత కా శకి నవ హుతు వా A ర్యా Cc మ “తాహటాం 

అకు న్నెన్నాన యె... 

శుక. 1.849. 

వెన్నాసగా నిల్చు 

నహోయ మగు, 

“పన్న గాశన! నీవు వెన్నాసాా నిల్చి, 

యట వచ్చి నహొతుల నడ ల౭-చ 

వలయు,” ఊపా. 4.48. 

వన్నిచ్చు 

యుద్ధమున ఎదిరించ తేక 

వెను తిరిగి పాటిపోను. 

శ పదురం గాలాూూని నిల్వ నుక్కు__ లగి 

EE) న్నీ గాల్య్వురు.. .*) 

కుమా, 11,55, 

తొంగి పోవు, పరాజిత ముగు, 

పోరులో ఓీడివోయినవ్వు జే 

కా వీపు చూపి పారిపోను 

నః వచ్చిన 

వలుకుబడ్, 

“విప, మేం దియములక వెన్నీని వాసం) 

బస. 2,25, 

తదా రా 

వెన్ను చఆజచు 

తజివి వేయు, 

“కం క-ీంకటి చెన్ను సఅచువాండుం? 

శాన్, 8.284, 

| 

| 

“బన్ని వన్ని లకందు వెన్ను దన్ని 

సుధావిల బొడమిన చెలువ తోంబుటు 
గ ప) 

మాత.’ మును, 2,64ఏ, 

వెన్ను మయగులు 

నడుము ఏిఅుశు, 

“ఆన్న సోదరులకును చెన్ను పగిలి” 

న్య'స, నాటు, తిక, 

వెన్నుపోటు 

పాంతవంచన, 

యుద్ధంలో ఎదుట వాడితో 

పోరాడుతుండగా తన నెనుక 

నున్నవాడే పొడుచుటడై 
వచ్చినవలుకుబడి, 

“మా తమ్ముడు ఆ సావుకారు పక్షమె . 

చెన్ను పోటు పొడవకుంణా ఊం 

యీ వ్యవహారంలో తప్పు కుం-డా జగన్న 

ఊ ందును,4”? జ 

వెన్ను బామునకు కబు రందు 

చుఅతుకు తగులు, 

“నీక వన్నుబామునకు కబు రండ 

కున్నది?” ధర్మజ, 46.16. 

వెన్నులో పాడుచు 

వెన్ను పోటు వొడుచు, 

“వా డీలా వెన్నులో పొడుస్తా జని 

సే ననుకో లేదు. నావాడు గదా అని 

నమ్మి తే యింత పని చేశాడు.” చా, 

చూ, వెన్నుపోటు, 

వెన్ను సూచు 

భీడించు, 

68-న్నెరుల వెన్ను సూచి,” 

నార, 849, 



న పెన్న 820 కకంోక్ను 

వెన్నెముక పోట్లు | వెన్నెల కోలు 
డా | 

నడుము నొప్పి, నమస్కా-రము. 
జ్వరం ఎంత ఉంయశేు నేమి కానీ “విసు పురంబున విలనీల్లుమహాో, విపు 

చెన్నెముక పోటు భరించ లేకండా స్వామికి వెన్నెలకో లని” 
ఉన్నాను. a నౌ, పాం స. 4.218, 

వెన్నెల గాయు 

ఎండ, వెన్నెల కొని వియం 

లోడ  కాయు అనమాట 

చేరి విన వస్తుంది. 

వ్యాపించు, ఫలించు, విరియు 

అనేఅరాలలో ఊఉఆవయు క 

వెన్నెముక బలం లేదు 

నెతికళ క్ట లే దనుట. 

‘Moral Back bone’ అన్న 

ఇ్రంగ్లీ షం వలుకుబడి మై తెలుగు 

లోనికి వచ్చినది. 

“ఇన్నాళ్లూ ప్రభుత్వాన్ని దుమ్మె తి మువుతుంది న్ 
ర 3 

భోకాడు,. బె శేదేో కమిటీలో చే స | ““మాముప్రున్నమచందమామను వన్నెల 

సరికి "ప్లేటు ఫీ రాయించాడు. ఒట్టి snes జ. 

వెన్నిముక జలం "లేనిమనిపి.*” వా," క్ కః మ 

వెనెల పదములు 
వెన్సెముకలో పాములు చెణ | a 

a డు జాన వదగేయములలో అల 
ర 

నా డిని ఒక విశిష్ట శాఖ 

అయి నుండును. 

పండితా. (పథ. వాద, పుట, 515. 

"కా వరా (చే క ము, భావ 

వివశత కలిగిన దనుట, 

ఇ ట్రీ వల 'యేర్పడినవలుకు వెన్నెల wos 

బడి, 

కరు ఆమ్మాయి చెయ్యి తగిలేసరికి వీడికి తెల్లవడి పోవు, తెల్ల వోవు, 

వ న్నెముకలో పాములు బిజు లాడి “కమూము వన్నెల కలక ఈ కూరి"? 

ద. 

పమ క 

న టయింది.ి? వా, కోమా, 5.70. 

వెన్నెముక విజిగింది ' వెన్నెల (ప్రోవుగా చేయ గల్లు 
స్థైర్యము నడలి పోయిన వెన్నెలను కువ్చ వోయ గల 

దమ్మూ అది-అన్న ట్లు సరన 

సలో అసాధ్య కార్యములను 

నాధించ గల అతి చమ 

"త్కా-రి అనుటలో  ఉవయో 

ఛరీరంలో వెన్నెముక అతి 

(వభాన మయినది, 
“కతి ఆదిగినకొడుకు పోయేసరికి | 

వాడికి వెన్నెముక విరిగి పోయింది. గించేమాట, 

|  పండికా ప్రథ. పుకా, పుట, 859, 

| 

దనుట, 

| 



వెన్న___వెయ్యా ఏలి] వయ్యా నెర 

వెన్నెల మిటమిట కాయ  ' వెయ్యాటులు 
ధ్వన్యనుక రణము. అనసంఖ్యాకులు, 

66 వ్రన్నెల, మిటమిటల గాయంగ మేను ' 66 ఇంయయ్య్యారులలో నది తే రయ్య్యా. 

మిగుల నెతియచే.? * కళా. 6.268, ' విజయ. 1.108. 

వెన్నె లవడ | వెయ్యిండ్ర పూజారి 
విరపాము, 

వన్నెలను ఎండగా భావించు 

వారు విరులు కనుక, 

“కలిగ నొక జాంబవతి మె న్నెలవడల 

బే "చీల? ళ్, వాతి, 8.115. 

వెన్క వేనుకొను 

నపశ యవుు గా 

నత్తాసి వచ్చు. 

వచ్చు, 

“ఆ, స్రనుహీభృన్మణి జెన్క_ వేసికొని 
మిత పేను. ? సారం, 2.160. 

వెయినోళ్ల బౌగడు 

నోరార వాగడు. 

““కోరికలకంకు సావా[నగుణెత ఫలముల, 

బొరని యవ్విభు వెయినోళ్ల 6 బొగడు 

వారు,”? విక. 5.124. 

వెయివౌాళ్ల పాలు 

వయో వంతు, 
లొ 

శం, 

466 __పలకోటి యుొక్క_ పస్రహప్ఫుంబునల 

నహా[(నాం 

బూన్ను; ఫలమున వెయి పాళ్ళ 'పొాలికి 

జెయిదవు...*) 
పండితా. (పథ, దిమో. పుట. 5], 

వెయ్యూర్లు 
య 

ఎక్కు. వభనము. 

““ఆయ్యా! మోతం(డి గడింప లేదు గద 

వెయ్యా్యా రన్నడుం జూలం మో,  వమరూము 

దిందూరు గాక...) కంక, 5.274. 

ఇలిల్లూ తిరిగేవాడు, 

కకవాఢడు . వెయ్యిళ్ల వూజూరి, ఎప్పు 

as ఉంటాడో ఆ -వుడి"కే 
"తెలుసు సను. 

వెయ్యేన వర్ది ల్లు 

క దైనా వా ర్ల చెప్పి 

జఫ న మళ మనసుకు నంతోవ 
వెట్టినవ్వుడూ అనే మాట, 

ఇటా౦ టి బే “నూ'ఆేండు 
C౧ C౧ 

వరి లు.” 
మమా, య 

కనా కొమ్ము యమ్మాడ్కె_ 6 "జ,ల్పిన 

 బంటుం గని యూారుజాబ్దముభి మే 

'ల్వేయేండ్లు వరలు చుక్కని నా 

నాథుడు వచ్చె...” హ(సుక, 9927, 

చెరజి వెంపజ లాడు 

““కిలయంబు నొందిం-చచు వివనంజబు 

పందుల వరజి సంపు లాడు జారిణము 

అనుట” కాం, శాం, 2.229. 

చూ, వెరజి వెంపజఅలు వెట్టు, తణీమి 

కాటు; 

హా ge 

వెరజి ఎంపఅలు వేట్టు 

మటి మలాడు. 
6 ౧౧ 

క కలం చి కలగుండు సేని నుటి 

మల్లాడి జర౭జి వెంపలఅలు వెట్లి. జే 

"తెలుతు Bro 

వెరవు పడు 

వ్ లగు, 



“చెర ---టెరి 

కుడకుండు 

822 

“కప్పి పుచ్చ -వెరవు 

వతం గాా లి వార, 5,57. | 

'వెర వేకి 
భఛయజ్వర ము. 

భయము కలిగిన 
జ్వరము రావడం 

హూ డు 

కలదు. 

జాసన్ “జడుపుజ్వరం అసి 

కూడా  అంటారం, 

“నా పేరు తెలియ విన్న మి తికి 

నె న నెర వేకి వచ్చు” 

గార, వారి, పుట, 117. 

“తలడంబునం (దయోాదళవిభజ్యరు 

నకు ఐన్నమా(తె "వర జేకి చాంకెలి 

జెవి. భార. 68.15, 

కకకంకుం ంబున€ బాజం జూల "గాయంబు 

చేసే వెజవేకి గొల్పిన ఎ” 

ఆము. 6.356. 

“న్యా కీ ఇిరవేకి మానం గమలేకుణ 

యబ్సితి వీవు విజ వ? 

వారి, డ్ త్త, ఆ 7. 

వెరనుమాట 
పండ ఆ నం 

"వెరసి-. అన్నిటినీ కలిపి 

అన్నవదంవై వచ్చినమాటు, 

"లెక్కలలో వాడువదము, 

““యిన్నియుం జెప్పు నల వెరసుమాట 

యొకటి కల దని యి టనియెలి) 

 ఈళా. 5.85... 

వెరి నాగన్న 

చవట, అవూయకోడు 
జగం 19. 

వెరి కాగులది 

ఆమాయకురాలు, 

శాక, తికి. | 

వెరి మొరిగా 

"వ్యరి... వలు 

విచ్చి పిచ్చిగా, 

గిర. 18, 

'వెజ గందు 

భయపడు, 

పాండు, తీ,91. 

వెజచణచు 

భ్యవదడు, 

“మన బలంబు ఇరలి మరల వెల-చణఆ-చి 

కనుకనిం బలి-దిన,?”? 

బార, ఖీష్ము. 2.91. 

వెజపింప బోయి వెజచు 

భ్య నె మెట్ల బోయి తానే 

శఎయవడు, 

“కదఅపింప। బోయి వెలు చిన, తెజంగునల 

దా జేండుకొనలం బతి చ్యునుకొనియెన్ . 

(పఖా, ర, 142. 

వె పెక్కు 

భయవడు, 

ఈళవెబఐవమీం-ఏిన “సే పె అం పెకుు. 

వాద సేం? భార, కర్ణ, 2.88. 

వెజబొొమ్మ 
© దృవ బామ్మ 

భయవడుటక  చేలలతోనూ, 
యాం ag) 

అంద మన యుండ మోాణా 
రాలా లం 

దిస్టి బామ్మలు చెడ తారు, 

“ఖ్ర్కిలగజేం( దుల్ వెఅబొమ్మల ౦ ద బిందు 

వేలం జేయుదుట్ గాప్రుగన్ ఎ) 

కా, మా, తిం, 

వెజబొమ్మ గట్టు 

లు ర కతు 



“వెలు... వట 
=| 

8258 చెల 
రి హా 

ఐెలుహింకగా కట్టిన Sa 

వెలిజబూామ 

“(| పేవులు చుట్టి పటి దిగం బడక చెలి! 

బూమ్ములం గట్రినట్లు వేలియును, 99 

ఉం వారి, 4.229. 

వెజవు చేయు 

వర్పాటు చేయు, 

వారం 5.41, 

వెట్ గలుప్పు 

(పేమాతిశేకము. కలిగించు. 
ఈవష్ట్రా్య య ! దఈతండో పిల్లగో వ్లూంది 

(వేత, గొమ్ముల6 గడు వై నొలిపిన 

వాండంటలిి 

ద్వి, మధు. ఈ, 

వెజ్రాజనులు 

వమూాూఢులు, 

“వి త్రమదమ తచిత్తు లె 39 

2.96. 

వెళ్లి తీర రోకలి ఆ. చుట్లు 

మన్నట్లు ను 
తాను చెవుమూట త పని 

తానే తెలుపుకొనువట్ల 

ఉవ యోగం చేవలుకుబుడి, 

వెల్లి కుదిరిన దని అంటూనే 

రోకలి తలకు చుట్టు వును 

టుతో తన వెజ్టిని తానే 

యుజువు చేసుకుంటున్న స్టే 

కదా! 

వెళి దీర రోకలి దల జుట్టు | 

సును 

తా ననుమాటలలతోనే అను 

చున వికి విరద మున as స రా 

| 

. “కుదురు పాలి ండ పెం 

భావము. వ్యక్త క మగుట. 

'వెజ్హై తీరినడి అని వెప్తూ 

వెప తీర తే దని నూచించే- 

రోకలిని తల చుట్టు-మని 

అన్నటు. 

వ కళా. 2,108. 
వెళ్లి దెలిసి వేదురు నవ్వు 

వెట్టి తోొలగినా 'వెజ్రనవ్వు 

“వటి ఉలిని మతింయయు వేందుదు 

న వ్వేము.?” తాళ్ల, సం, 8,177. 

వెట్నవ్వు 

-ఐకికు సవ్వుః ఎ క్కు. వ గా 

గొంగు జూ 

గొప్పు, వీడ నూరక నవ్వు వొజ్రైనవ్వు!” 

పాండు. తీ.62, 

వెట్టినీరు 

సారావఠలనే వొత్తు కలిగించు 

౬ Qa ఉం 

వనము, 

66 విజ్రైనీ రానుకతమున పదల న ట్, 

వాక్కు. బోందట్రి యొ కక న్న్న 

'వక్కాం బెట్టి, 37 

శుక, రె.లి2 

వెళి పటు 
ఆం లు 

పిచ్చు పట్టు. 

“సీ ఇ! వీనికి వెళ బక్టు రాలే ? 

మావా 13. 

వెణ్ణి పడుచ 
వెచ్చుపిల్లా 

లాలనగా ఆఅనుమాటు, 



“వెజీ... "చెల 
(కో 

క్ర సుమౌస్త్రుని భం. యాంప లేక 

క. లె బడుచ ! యెకీత మౌాన్చిన -సిజం 

గడుదానవు గావు 30 90 

| 
| 
| 

| 

| 

| 
/ 

కళా. 4.101. 

వెళ్తిమాలోకం 

“ఐత బూగులది, 
అ 

వెట్టివాడు 

అమాయకుడు. 

కాకీ, 4.98 

“వాడు వటి అమాయకుడు.” చా, 
se) 

వెట్టివాని చేతిరాయి 

అది యెవరి కనా తగల 

వచ్చును. 

“నాలి వెబ్రీవాని చేతి రాయిలో 

రాధి, 5.25. 

వె వేషాలు వేయు 

“ఇలా వెత్లీవేపాలు చేశా వంకే నాద 

గ్గ పనికి రాదు. సవషంగా ఉఆంకే 

ఉండు. లేక పోతే వేజే రూము 

తీసుకో లి వొ, 

వెల కజవు సేయు 

అమూాల్య మగు, 

“వల కలువు సేయు వెలచేలములు.”? 

సారం, 2,198, 

వెల కిప్పించు 

అమ్మించు, 

“బేరము పాసగించి చేసి ఇల 

కివ్పీం చె?’ వాం'స. న్.లి59, 

వెలకు దీయు 
కాను, 

క6వివిధపరిమళ వసువుల్ వెలకుం దిసిఎ)” 

ఆం వాం'స. స్,విర్2, 

ఆఅడదిడంగా (పవ రించు, 
Ce 65 —_0 

| 

894 

నీలాగే ఉన్నా రనా ౪ 

యంత బంగారం 

డట లే పూర్వం ఒకడు. 

వెల... వేల 

దశ ణాదిలో “తియు అను 

మా టను కొను అనే 

అర్థంలో నిదపిగా ఆవ యో 

గిస్తారు, “దీర ఎంతకు తీ సిరి,” 

“త న్న న ఒక యులు 
య 

తీ సిబి.” 
REN -~ | 

వెలకు మార్చు 

ఆము. 

“వారస్కీమంతిని కీయనో వెలకు మార 

నా మేటికిం గొంచుం బోయె ద్క,త్యంతర 

ఈర భష 

వహారిప. 8,288. 

వెలగకా యంత బ౦గార 

ముండదా ? 

త నున్న క్రై అందరూ నుఖంగా 

ఉన్నా రని యుంచి మాట్లాడే 

వారి విషయంతో అనేమాట, 

కృష్ణ చేవరాయల దగ్గర ఒక 

మంగలి ఉండేవా డట. వాడు 

కష్ట్రవడి వెలగ కాయ౦త 

మ సంపాదించు కన్నా 

డటు, అప్పటినుంచీ తత 

మాట్లాడించినా ఎటరి దగ్గ 

రైనా వెలగ కాయంత 

బంగారం ఉండదా? అనే 

వాడు, ఈ కధవై వచ్చిన 
పలుకుబడి, 

“సీ కేం సీ కేం అంటాను? అందరూ 

వెలగ కా 

ఆంద దా*ి అన్నా 

మౌ 



*“ల____ వెల 825 ఐల. వేలో 

వెలగ బెట్టు | “పబనయముడో నుండు నజే వెల లేని 

కడ | ఫలము 4) 

ష్ ల యం హ్ ఆద్ధరిం ] తాళ్ల. సం, 8.168. 
వాడడం! అన్న నె వు! 

యం ' వెల లేని సాము 
యోూాగించేవలుకుబడి. Pa వ. 

జు ప ప | ఆఅ ల | 

అనవనర (వదర్శనవట్ల సిర కళ చెదవిలు6 గన్నమ్ము! వల లేని 
ననగా ఉవహయోాగిసారు, | సాము! 

వాను ఆ 

రామచ౦, 94. మూమా, సు. 2, 

“ర ఊళ్లో పోయి విడు వలగ చే వల వైటు 

డేమిటి 2౨? వా, అ డ్డ 

“పాండిత్యం వెలగ బెట్ట బోయి కొను, 

పల్టీ కొట్టాడు. కస వా, భర "ట్టి కాను. 

ఈ తపము 2 పండితులదగ్యర వీడు | “ నేండు 'శవణానందం౦బు-గా6 బలా 

పాండిత్యం వెలగ చెట్ల బోయి నవ్వుల | టన్, సూ నాస్తున్ వెల విట్ర శీలితి 

పా లయ్యాడు.?? వా, సుఖార్లో రాశిలో (గుంకితిక్, 93 

తల్తని వన్నెల, అలల ర్ 

“ఆత ప్రంబు అగునని అవులం దొరలగి తల్ల పోవు. 

పర౭గణు వెలందినెన్న లల సీదువట్టు వెన్న 

అ పిట్రలును పొట్టలు నిండ నాసా 

దించె... పాండు. 4.16. 

వెలయాలి దూదిమి 

ర చ్చిచ్చువణ కే ఈంటుంది 

చ శ్వా నురాగము నమ్మి 

రానిది? 

రాధి. 4.79 

"వలలు. బోవు 
"వెల వెల పోవు, 

లయ ౯ణయమయా పాడ గు, 

చెడి పోవు. 
“'వృతువాటంబులు చిలరు పోయె.” 

కారీ, 5,267. 

వెల లేని 

అమూల్య యయిన, 

| 

““|బథ ముండు చఇెలవలం చాటుచు నూర 

కుం ౫4”? 

కళా, 8,288. 

వెలవెల బాతు 

తెల వడు. 
oe) 

66వెలవెలం బాణి దూర్పుచె'స'? 

రుక్మాాం. 8.187. 

వెలవెల బోవు 
““జలందిరో మేడపి వెలవెల బోయి. 

పల. పు. 49. 

వెలా తెలా పోయాడు 

చూ. వెల సెల పోవు, 

వెలార్పు 

వఐలువనరించు, 

““వలార్సి తేని చవెల్పటన నున్న లోక 

ముల భ'స్త్రము చేరు?” 

ఫ్ ము 4.68, 



అలి వెలి 826 చెట... వెలు 

వెలికి దార్చు “సీను చాణంబు వెలి పుచ్చినపు డెల్ల 

చనుల (బాణములు .?? 

బయటికి లాగు. వర. రా. అయో. 499. పం కి. 18, 
“కందర్పహుతాళను -న్విలికిం చార = - 
నఖుండును బోలి? వెలి లుల్లు 

పారి, 1.112. వెలి వేయు, బహివ్క-రించు. 
వెలి (గాయు 

(కక్కు_, వమనము జేయు, 
““ఆమ్మణంల నిల , నంబుదంబులు వెలి 

aa) 

రాసి నజుగ క నంగి 

పాండు. 4.2లె, 

వెలిీచవుల కరుగు 

వ్యభి చరించు, 

తన భర్తను “కాక యితర 

లను మురుగు. 

“తవులుకోరయ్క._ లచే వలిచవుల కరుగ, 

నందు గానక కుందు నయ్యి ందువదన.?? 

కుక. 2.505. 

వెలితి అగు 

ఇతరుల దృషిలో చులకన 
అ 

అగు, 

ళ€కర్మాత్రాం చేసే మనం నలుగురిలోనూ 

వలితె ఆయి పోతాము” చా, 

వెలితి బెటు 
ల 

కొొతుకు కల్సించు, 

(కవ్షలి దొక్క_నీగ్లుచే వెలితి 'బెట్టుట 

కాకి? 

నిరంకే. 288, 

వెలితి వడు 

లోవభాజన మగు, 

“ఆమాట అని వాడు నలుగురిలోనూ 
"వెలితి పాడు.” 

వెలి పుచ్చు 

బయటికి తీయు, 

నే » 

““సెలి సెట్టిశే బాడబులు పరఠాశరుం బట్టి, 

చాళకన్యా కేళి తప్పుల జేసి.) 

మను. ఆ, 2, 

"వెలి లోపు లేదు 

వెలుపల  బయటు 

"లేదు, 

పావపుణ్య విచతుణ, యుకా 

యు క్షవివేచనం వ రాలు 

"లేవు ఆస లత్సు.ణార్థం, 

“సురగరుడోరగవిడ్యా, థర ఫురవర'నతు 
లతోడ దను జేశ్వురు కింకరులు 

రమింతురు దోపాచరులకు వెలి లోపు 

గలడా చతుఠరాననుంలజతా 19)” 

కమా, 4.1, 

అన్నది 

వెలి వడు 

బయలు చేరు, 

“వేలం జె చున మె ass డన్న.” 

వర, రా, యు. +, 888. పం, 14, 

వెలి యగు 
మాజి 

తక్కువ యగు, 

“తామస్కమ్న తి "లేదు సతతేంబును 

నుగు౭ండు కాడు పౌరుషం, చేమియు 

చెలి గాదు. 

పారి, 1.9. 

వెలుగసి మంగలము 

శునకము బెదరినట్లు 

అనవనరముగా ఖభయవడు, 

జూచి 



"వెలు... వెల్ల 827 జెల్ల _ చెల్లీ 

కకమదిలోన వెలుంగగని మంగలము6 “పగడంబునకు బెల్ల బాటు చేకరుం 

జూచి ససెినుపాంద కునకంబు బెదరిన 7గాక టి . బాలం 47. 

యట్లు +? వెల విది యగు 
మెరా, పు, 25, ట్ర 

'వెలుగుచే న్మేసిన గాచువార న. స ఆలు లు 

అందు కలరు ముందు.) తార్గ, సం, 7.256. 

“కంచే చేను మేసిన కలె వెల్లాటక_త్తియ 

దిక్కు. వంటిది, బోగముదిె, 

రతకు బే ఛతయకులు “కాగా “ఎందు వె, లాటుక తీయ కిచ్చి నటి 

కాపాడుది క్కె_ వరు? సొమ్ము .?? విప. 5, 7ల్ట్ 

“భగ ండనంబు గలుగంజేసె నింక వెలుగు వెలి గలిపిన చింతపండు 

చే స్థసినం గాచుబార  అలెందుం ఇల3౩ “వ్యర్గము, 

జగతి) ఉం. పాది, న్.42, యా 

చూ, వెలుగు చేను మేసిన చెద్ది కొపు. 

వెలుగు చేను మేసిన నెద్ది కాప 

“కంచయే చేను కుసిన 

గలి దిక్కు” 

రతుకమే భతుక మైన వో 

గతి యేమి? అనుట. 

““ఇల వెలుగు చేను మేసిన, మలయానిల! 

యెద్ది కాంపు మదిల జింతింపన్ .”” 

శుభా, 4,155. 

వెలువడ (తోపించు 

బయటికి [తోయు, 

“కోపించి చురల వెలువడడం (దోపించె 

చురారి,"ి? కమా, 4.25. 

'వెలువలుక బాలు 

లెల్ల బడు, 

“డలు నెలుకం చాటి చేవాూములి 

రుక్యాం 1.141. 

చెల బాటు 
లా 

శల దనము, 
భూ 

కొంచెము నిభ తో చింత 

వండు కలిపితే అటక 
తుంది, అబే [(వవాహ్లాంలో 

మ నరు య 

“మాటి మాటికి జేసినమందు లెల్లం, 

జెలెం జో వెల్లి గలిపినచింతప పము. 99 

రా, మా, 8.ill. 

నిక్కు 

వెలి గొను 
oe) 

(కమ్మి వేయు, 

[వవహించు. 

వెల్లువవలె __ ముంచి వేసె 

నములు, 

“వెల్లి. గానె నిఖిలదిక్కుల, నల్లని 
-ఏంకటి.?) భీము, 2 లశ 

శకట ట్లమ్ముహానది. స్టే సెల్లు వెల్లి నానికి 

భాను స్క 9, 280, 

“శృంగార వారి య్, కవల యమున 

వెల్లి గానియె * చన.) 

కుమా, 9,224 

వ్యాపించు, 



కర్రీ __-జలి S828 జఐలి .___ వంచే 
Cn మెటా. nn 

వెలి గొలుపు వెలి వొడుచు 
ce 

వి నదింవ జేయు, (వవహించు, పొంగు. 
“కరి 7 శువంక ేశ్వరు నామము, “ఆడు లేంజిగురాకు లంటినచో నెల, 

వెలి గాలిప నీ విషుకథం” వివిధతీర్ణ వేణి వెల్లి వొడువ.?? 
ల ల తాళ, నం, 9.66. పాండు. 2.152, 

వెల్లి గొల్పు రూ. వెల్లి పొడుచు, 
de లువలు గటు 
"వెల్లున పాటించు, వెల్లువ ౨ టి 

““విలోకన[పభి”, వీచికలన్ దదీయ (వవహాంచు, 
పదవీ కలకాంబుధి వెలి గొల్పు-చున్ ౨? పెను వెల్లువలం గట్టి యతివిషముమొానినీ 

స మను. 2.29, మాన పతీరంబు లురలం (దోయుచు.? 

పారి. 2.58 చెలి పొడుచు 495 
Taos చెలఅకిడు (వవహించు, పొంగు, వి 

““వడందకన్నుల కాంతి చెల్లి వొడువి” బయటికి వచ్చు. 

వుండు 4.64. ““వల్వడ్ి రంగన లా 'సరతోజినిస్ లి 

రుక్మాం, 3,206, వెల్లి టోవు 
మ. వా లగు, వ్యర్థ యగు, 

స "బెల్లి బోయె శశ 

ఊఉ. హారి, 4.800. 

వెలి వాణి 
యా 

ఆఅతికయించు, 

కముఖునరస్సున లావ, ఇక ము వెల్లి 

చాలియ(గేవల్క నమరిం చిన పిల కొలలకు 

లంగన పినుల్ కళా. 7.128. 

వెలి విరియు 
ne) 

(వవహించు. 

విప. 2,14 

వెలీ విరిసిన 
లం 

(వవాహాము ఏరు నిండి పొరలి 

పాణీనట్రుగా అని భావము. 
C౧ 

కక్క యోానిన-చందంబున వలి 

విరినినచాడ్చున నుసుళ్ల విభంబున...?? 
య 

హా 06'న,ః 8,29, 

వెల్వెలన కూరు 

వెలవెల వోను. 

పలుకుల కల్కి విల్వెలన బార? 

రాధి. వీతిక, 86. 

వెళ బెటు 
౧ తు 

వ్యాపించు, 

€ వెళ్లం బెట్టునా వూర్మవిభు కాంతి 

ముగమున్క దం పారునో పెండి "తెలివి 

“మేని నిరంక. 4.91}. 

వెస లిచ్చు 

చేయూత యిచ్చు, 

పడు, 

(“సా జెడ్డవాండు, "వెనకయ్య వేడికి 

వెస లిచ్చె ననుమాట్క నిజముగా.” 
ఈ, పారి, 4.50. 

సాయ 

చెంచేయు 

ఊెరేను, 

“ఉతరగరిపువావాచమున నొక్కొ. క్క. 



829 వేట. వేడి వేకి_ వేట 

జేళ, చేడ్క_ వేంచేసి మెజయుం 
దిర్వీథులందు) 

పాండు, 4.141. 
““పరుమాళ్లు ఆంగరంగవె భవనంగా 

చేంచేసున్నాడు.? స వొ, 

“పెరుమాళ్ళను ఇపుడే వేంచేపు 
చేశారు, ఊరేగిం పునకె బయలు జేర 

దీళారు, వా, 

వేకి వెచ్చ యగు 
జంరము వచ్చు. 

శక-వీక్రి వెచ్చ దెన వెచ్చని మందుల, 

గాణ మానునటు.4 

కా, మూ. లి.114. 

వేటకాడు మె త్తపడితే లేడి 

మూడుకాళ్లమీద నడు 

నుంది 
ఇయాన్) 

రాతు ఇ త చె తే గుజం 
ద ౦ చి 

మూడు కాళ్ళమీద నడు 

స్తుంది అనుట వంటిది, 

సింహా, నార, 9, 

వెటకాని యిల్లు 'వెజవక 

కుందేలు సొచ్చినట్లు 

[(వమాద మున్న చోటి శే 

వచ్చుటను సూచిస్తూ అను 

వూట, 

కుమా, 12.87. 

చూ. వంటిలు చొచ్చిన కం చేలు, 

వేట చెజకు పండువు 
“బలి యిచ్చు)” జాతర. 

“వట యిచ్చు” అసి (గామ 

-చీవతకు బలి 

నంటారు, 

యిచ్చుట 

నన క a. a వ 

ననన కనన ద ద దాట జలాల నావాడు పాలనా ధాతువులను. జాతా యనతుంభతల లద. 

a తలా, 

యూవాలు వేసి దా కూపహాక 

ముల నట్టి పగర గొణియలుగా ను 

(గాహావచండిక యగువము, ద్చాహోనికి 

చేయట చెజకుపండు వొనరున్, 

*“ఆాహాో! 

వలచ. 2, 126. 

వేట లాడు 

వేటాడు, 
6*-చేంట లాడ “నేటికి బోయె నవని 

విభుండు.) రుక్కాం, 1.56. 

వేటాలుగా _(వేయునట్టి 

ఒక్ "జబ్బతో ఆజుతుండ్లుగా 

నణుకునట్రై. 

బాహుబలనంవన్ను డనులు, 

“కట్లల్క._ వేటాటు గా వడి (వేయు? 

గ వారి, ద్వెతీ, కం వ విరిన్, 

వేటాడు 
౧౧ 

66 వెన్నల దాయకం చేట్లాడుచును, 

సన్న పుంబడుచుల 'ససంగడిని, 

తాళ్ల. సం. 1.150, 

'వేపేడు తునుకలుగ వేయు 
66 బ్ర స్పేడ్ర్రు తునుకలుంగ చేయం గల 

సాదులును శం, కా, ల.77. 

చూ. వేటాజు తునియలు చేయు, 

వేడ్క-_లు కొన లొత్తు 
కోరికలు ననలు 

అనగా ఎక్కు_ వగు. 

“కత్రని సన్ను తించి వేడ్ము_లు, గొన 

లా_త్రంగ (బవ్మాచారికంజరుడు...?? 

హాం, 1.169. 

వేయు. 

వెడి పలుగాలు 

కోవపు మూటలు, 



సాని 880 వేడు. వేత 

“పీ మంచుం బల్కి_తి విచేండి -వ్సి నట్లుగా నని శాం 
పలు్ము_లు,'? 

కావచ్చు నసూా! 
వర, రా, ఆయో. పు, 802,పం,. 158. 

వేడిమాట 

కప్పము కలిగించుమాటు. 

“మదిరాతీ యో చేండిమాట -నా 

చెవుల గదియిం చి. 

గౌ. వాది, ద్వితీ, పంక్తి, 217 

వేడిమి సూపు 
వరా్శకవుము చూపు. 

త5ర్పిండొరులకు వేండిమి నూపి యేప్రునం 

“"రెనంగు నెడద,?)” 

భార, (దోణ, 4.116. 

వేడి విడువని కూడు 
ఆరగించుట కను న. 

వేడి వెల్లగా ర 

నిం జేయు, హా ర౯ణాచు, 

“మల్లె మొగ్గల _వెవ మదనుని వేడి, 

ఇల్ల గాం జేసీ రం డెల్లంబు గాది 

6.157. బసు 

వేడి వెన లట్లు వేసరు 
మిక్కి. లిగా వేనట వడు, 

మినుగస వందు, 

“యంత దలిదం(డు అయెగార లది 

మొందలుళ్క వేయండి వెసలటు వేసరి విడువ 
(ae 

జను 9 వాంస, వ్, 145. 

దిని వ్యుత్పత్తి తి విచార్యము, 
చేడి వెసల-ముట్టి చట్టి వంటి 
బానిసని వెనలొ అ 

కాలుతున్న చటిని పట్లు 

కొనుటకు సాధ్య వడక వదలి 

వేడుకం జేసి 

కోరికవలన, 

ప... దర్శించు వేడుకం 
జేసీ ఖీమ. 8.12%, 

వేడుకల క తె 
Pt 3) 

మవీలాసిని. 

““ఆమరవరుల  నడుగ నా వేడుకల 

కె, భాగం స్కృ, 9.880, 

వేడుకలు చూపు 

నంతోవము గొలుపు, 
కకవేడుకలు చూపు శశికాంత చేదు 
అందుల యక్యాం. 4.70 

వేడుక సలుపు 

కీడించు, ఏిహారించు, 
“పాం దొంద  నీయిందుముఖులతో. 
గూడి, వేడుక 'సలిపెద వీని.” 

హ్ వాది, (పథ, పం క్రి, 1272.78, 

వేడెము వెటు 

““ఏనువిధి నట్టింట వచేడెంబు వెట్టి, శ 
వర, రా, నుం WE 24. 

వేళ్తేళార్చు 
వకత్ణీళ్లు పోయు, స్నానము 
END 

““ఆలందు నలుంగు 'బేవామున వేణీ 
శ్లాార్చులి కున మా. 4.11. 

'వ్మేతహాసులు 
2] 

చోపు దారులు, జెతాలవారు, 
వార, 4.94, 



హదు 881 పప ర 

వేద వట్టు వేపుకొని తిను 
వేద[వవచనము జేయు. వేధించు, 

““వేదవటి యిక నేమి చెదెకేరు చది ' “ఆలఆత కోడలిని చేసుకుని తింటూ 

“వేయ, వేదాంత వేద్యుల ైనవిమ్షు ఉంది? వా, 

నెటు రా”? తాళ్ల, సుం, 9.246. వేదోక 

వేదసంత ఊఆఉఆవమఃకాలము. 

వేదాధ్యయనము, వార. 7.80. 
66 జీదసనసంతల కాలమ్ము వెళ్ళం బుత్తు, 99 

శవ. Be వే యన నేల? 

చూ “సంత చెప్పు. ఇం “అందుకు? 

“కిని నిజ మాను నీ పలుకు చే యన 

వేదు రెెత్తు చనల వివావాహీనుడన్ 
వతి యెత్తు, వాంస. 4.228. 

6౬౨ 
కళమ్వ్పెగ/ంబులు బిగించికొని వేదు రె తిన 

గతి నరిడి యె తి? ఆము, 4.లెర్, 

వేన వేలు 

అనేకం, అనేకోలు. 

“ఆవి యాది గాంగ బహ్మాండపురాణ, 
వివిధసూ కుల బీన వే ల్విధంబులను, 

గజఅికంఠు పాదోదకము వి సరించి”? 

పండితా. (పథ దడీతా.పుట. 49. 
(“జన వీలు నివాళులు వి సరించు.'? 

కాకి, 1.408. 
"వన వేల్విధులు 

అనేకవిధులు, ఎన్నో రీతులు, 

పండితా. (పథ. పురా, పుట. 2938, 

వెపకాయంత వెళ్లి 

ఎంతో కొంత జ. న్తం ఉండు 

ననువట్లు ఉవయోగిస్తారు. 

6ళవెదిక్ర డన్న తర్వాత కారక 

విత్త ఉండక. పోను 

చేపకు తిను 

-వేధించు. 

చూ. వేయించి వొక్క. లాడు, 

చె, 

వేయించి బొక్క లాడు 
వధించు, సాధించు. 

6ఆ అత్త కోడలిని ఎప్పుడూ వేయించు 

కొని బొక్క. లాడుతుంది. ఆ పిల్ల 

కాబట్టి సరి పోయింది, ఇం కెవ 5 నా 

ఆయు ౦కే ఏ్ మె ఈం డేదో%ి” వా, 

వేయిండ్ల పూజారి 

కొంవలు తిరుగువాడు, 

కోంచెం నిర ననగా అనం 

మూటలు, 

““వేయిండ్ల వూజూరియా? బాణా మాక 

ఫఘనుండు.) గీర, ర్, 

యా, వెయ్యిళ్ల వూూజూరి, 

'వేయికనుల జూచు 

అన క్తితో చూచు, 
రాభా, 1.146. 

వెయి గంటాలకు కవిత చెప్పు 

నపహా సావధానము జేయు, 

వేయిమంది తేఖకులకు వేయి 



“వేయి... వేయు g9 వేయు... వేరి 

వద్యాలు తడబడకుండా మూత్రం బల మైన (వయో 
చెవు. జనకర మైన వగునా? అను 

““కబతం జెప్ప నేర్చు గరవు దిరల తలో  ఉవయోగంచినవలుకఏ 

జేయిం, గంటాల కన నిష్కంటక స? 

ముగి (శవ, 1.74. 
కళ __ జేయు నులుక తాళు గూడి యొక 

వేయినోళ్ల బె గడు (మో కగసెటలి (_ మ 

అధికముగా పొగడు. ' పండితా, (పథ. వాద, పుట, 521, 
రాధా, 1.146, "వేయును వచ్చె 

వేయినోళ్ల మెచ్చు | అవన్నీ మాకు వచ్చినశ్లే 
ఎక్కు_వగా మెచ్చు. భావిసాము, 

కక్ కికిర హా మెచ్చ వలయు. బో వేయు “క్స్ అ ప వచ్చె పోయెదము.?? 
నోళ్ళ? వజ! క, ద్వితీ. మహి. పుట. 169. 
వేయి పలుకు లేటికి? చూ. మాకు వచ్చె, 
కళ పలుకులు వేయు నేటికి?) చేయు నేటికి? 

వార. 2.658. 
64. నిట్రి ముహామహుు లాత్న సేవకున", 

హృదయమునందు నియ కొను కువంరి 

కన్నది వేయు నేటికిం, (బదికితి సేవ 

వేయిమాట లెందుకు? 

(“వేయు నేటికి శ్రీఘంబ విభుని 

పొందు 'సంఘటింపంగం గల లేని జల | శ్లరముము.” కళా. 2,27, 
జవదన, యాస నొక్కి_౦తే (పాణంబు 

లావ వచ్చు.” కళా 6.272, | వె యేల? 
పంత తత పోత ఇం తెందుకు? ఇం తేల? 

| 2 క జో హ్ ల్యము, | ఇ నన్నెందుకు? - చాలా నంగ 

తులు చెప్పి కడవట “ఇం తెం 

దుకు? అని ఒకవూాటలో చెప్పి 

ఇక్కడ వేయికి అధిక మని 

ఆరం, 

“తెలిసీ జేయివరాల విలువలు డిర్చ్పితిమి నను - వేయల అనే 6వ 

యో రు|దపిణలు,ి? శుక, 1.222, "యాగం, 

చేయి వెట్టినటులు పండితా. (పథ, పురా, పుట. 42%, 

మటీంత (పోది చేసినట్లు. | వేర్విత్తు 
“మతి వేయి వెట్రినటు లాప్పె.?” నాశకము, వేరుపురుగు, 

విజయ. 8.59. “బలవదంతర్విరోధులకును వేర్విత్తు.? 
వేయు నులుకాభ్ల మో క విప. 1.84, 

గునా ? వేరుపురుగు 
వనికి రాని వన్ని చేరితే ఆ(శయనాశకము, 



వేరు. వేరు రికిలి వేలం. వేల 

“భవా పకీటమ! వేరుఫురుగ వ తీవు.?? 

గౌ, హారి, (పథ. పం శ్ 1108, 

చూ, " వేరువితు, 

వేరు (లు) వారు 
చెలకొను, పాదుకొను, 

ఏ-వేళ మదిని, విడువనిదుఃఖంబు 

చేరులు వారి” 

వర, రా, ఆయో, పు. 49కి, పం కి, 18, 

'వేరువాజు 

““స్టను చేమ యెక్కి 'ససీ నిల్చి 

యొకించుక వాడు చేత్ య, పాటున 

“వేరు వాటే భృతి పాటన "మొప్ప నతం 

డొొనర్పు న, ప్పాటున6 జెన్ను మోణి,?? 

విప 9.28 

చూ, వేరు తన్ను. 

వరువితు 
అంశాలే 

నరింవ జేయునది. 

వేరుపురుగు వంటిది. 

క*వమునపాలి “వేరుది తని యొటుంగుదు,'? 

శారీ, 6.294. 

““ఆతమరుల బోనపుట్రిక సవా (సమ 

యూఖుని బోడుకోడె నం, తమసము 

వేరువితు కుముదంబుల చక్కిలిగింత 

పుంశ్చలీ, 'నమితికిం జుక_వాలుల” 

పారి. 2,41, 

ఈ విత్తునకు పురుగు అన్న 

అరం కావచ్చు నని అని 
యి 

భి అయ 

66 ఎలు6ంగులకు "బేరువిత్తు దుసూూలకుగండ, 

మేదుల క మిత్తి లేళ్లక నెదురు 

చుక్క? కుక, 2.288. 

వరు వెల ౦కి 
కడు. 

క 

R58 

' “ఆరంగ నడవుల యాకులు నలమ్ము 
' వేరు వెలంకియు మార'సంవారునస్కియుడ 

లీరోగము మాన్స నోప్రునో యింక? 
బనవ, ఆ, తి, 

| 
వేలంబు లడుగు 

ఐల  యింతే-ర్రక్కృ_డ ఒక 

| రాతి కం తెవా అని 

| అడుగుట. మిండ జంగాలు 

బోగం వాళ్ళను. & « 

“కవేలంబు అడుగు చు వెనుక 

నసంనగుటలు,ి?? 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. సులు, §19, 

వేలం వెలి 
యు 

ఇద్ జంట వదం కావచ్చు, 

వేల మన్నా వెట్టి అన్నా 

అత్యాన_క్తి గానుట వల్ల 

కలిగిన ఈఊత్క_-ంఠ కా 

వచ్చును, 

“డాని వేల గొని చై బడ 

జేచెది అని కువూరనంభ 

వంతో ఉంది, 

“వేలం వెట్రిగా జనం ఆయోగి దగ్గ 

ఆకు పోతు న్నారు.?? బొ 

చూ, వేల గొను, 

వేల గొను 

l. (మెమించు, 

(చేమించు, 

చె టి గా 
యు 

“ఎవ్వరిం, గనుంగొని మెచ్చక న్న వర 

కన్యక గల్సెన దానిల జెప్పు నీ, పని-చిన 

వాని జీలసొని చెం బడడం జేసెద,"? 

కుమా, 4,48, 



"జీల వేలు 884 -వేలు.__-వేళ 

“వేలం వెటై లోని వేలం ఇచే 

-శచరా ! 

2, వని సేయు, 

నా పన 
రా 

జతుమే నీ చేలగొని 

అటివం లో 

4 కజ్ర్-బ్లేం దుం 

యుంద ఎ? 

వేలము పాట 

ఏ వయినా వస్తువులను ఇంత 

భర అని ఆరంభించి కొనే 

వాళ్లు ఆధరను మవెంచుతూ 

పోగా ఆఖరు ధర యిసా 

నన్న వానికి యిచ్చి వేయుట, 

వెలము పాడు 

ఏ వయినా వస్తువులను 

వేలము పాటకు చెట్టు, 

వేలమోడిగా 

వేలాదిగా, 

కాకీయా, 157, 

వెలాంత రాలు 

చేలాదిగా, 

కారీయా, 184, 

వెలు కోసుకుంజే సున్నం 

పటడు 
ఈం 

వరవులోఖభి అనుట, 

“వాడు “వేలం తకోసుకుం ఆకు సున్నం 

పశేవాడు కాదు, విరాళాలకో సం 
e౨ 

వాడిదగి రికి పోతే ఏం లాభం చా, 

వేలు చూపితే చేయి మింగు 

అతి నూత్ముగాహ్ా అనుట, 

కకదవ్రాయా అనూ) 1! వేలం దూపి సే 

చెయ్యి అంతా మింగేసాడు,?? 

వేలు పెట్టు 

కల్సించుకొను, 

“వాడు (పతీ విషయంలోనూ చేలు 

పడుతూ ఉంటాడు. కాబజీ 

దళర పని చేయడం కషం, 
౧ ౭ 

వేలు మడుచు 
ఆ = "లెక్క పట్టు. 

““ఆలిగి యేం ెగి వచ్చినప్ర 

డెదుర్క్క నగ, మఖవాదులును “వేలు 

మడుఫుమొ.,.?) 

కవన 

వాడి 

నామె 

వర, రా, యు, ఫు, 45. పం కి. శి. 

వేలు వెట్టు 

చోటు చేసికొను. 

“ఇంతలో “నే వేలు వెట్టి యిము 

7 కొని వలపుల)” తాళ్ళ, సం, 12.8, 

వేలె డంత లేడు 
బాలా చిన్నవాడు అనుట, 

“వాడు చూడబోతే వేలెడంత లేడు, 

ఏదో మహాయోాధుడులాగా మాటాడు 
తాడు? స్ట 

వే ల్పెక్కు 
పూనకము కలుగు, 

““తొడింబడం గొంత సేపు చే, 'ల్పెక్క్స 
భంగి? భాస్క_. ఆయా, 147. 

వేళ కానివేళ్ల 
అసనమయము., 

“వళ కాని వేళ వచ్చావు నాయనా! 

ళా 

ఇప్పు జేం ఉంటుంది. అంటు కూడా 
బయట పాబేశాముంి వా, 

వేళ పాళ 

నవుయవము జం, 



వేళా వే వ్ల రికి వేళ్లు... వేసా 

“కద పతు లనలగా నందబు, దళ పతులా వేళ్ల గొల్పుగ విజ బిగి పండె? 

కారు పోటుచారియును బలా బలము 

లును వేళ పాళలు, చెలియం గలచాండు 

దొరికితే వాసి యనకొంటి 

పార్వ. 2,26. 

వేళాకోళము పట్టించు 

వరిహానపాాతము జేయు. 

6 6 గ్ర క రాణి అందరూ కలిని వేళా 
లా 

తోళం పటిం చేసరికి వా డఊాూానాటినుండి | 

మా యిలటిే రావడం మూసేశాడు 

కామ 

"వేళావి శేషం 

కాలమహాత్యం. 

జ్యోతి ఖా న్ర్రరీత్యా వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

“వాడు వెల్లిన వేళావిశేష మేమో 
కాని నాలుగునెలల్లోే ఈిరును జక 

EE తిప్పాడు”? ఎమ 

వేళ కొల్చుగా 
పకా. 

కంకిలో సే కాక వేరువరకూ 

ధాన్యము వండినట్లుగా -- 

అనగా నివరీతముగా వండె 

ననుట. 

“వానలు 'సరవితో వర్షించె సస్య ముల్, 

“వేళ 6 గొల్ప్బుగ విజ ఏట పండె.” 
cn ee 

మను. 6.121. 

"వేళ గాల్చ్బుగ బండు 
౧౧ 
వివదీతముగా వంట వండు, 

-వేరుల దాకా ఛాన్యం 

(కొలు) వండు ననుట, 

“వానలు 'సరవితో వర్షి ౦ చె సస్యమాల్ , 

మను. 6.121. 

వేణు వారు 
యం 
చాటుకొొెను, 

కళ డొబ(దికి మమతలు వేళ్లు బార?” 

రాధా. 1.128. 

వేవురు 
అనేకులు. 

వదుగసురదిలో అన్నట్లు. 

వళ ీభృరిముందర నాణుకొందు.ి? 

పాండు. 8.89, 

““బాలకులు _వేవురిలో నిరిధయాళుంల 

డొెప్పె.ి? వార. 2.72, 

వెనడారి గాయకప్ప సుద్దులు 
కల్ల బొల్లి సనసయూలులు, 

సారం. 8,208. ' 

వేసాల బెట్టు 

ఆట ఆడించు, 

కవచ్చప్రుయగాయగిట. నన్ను వేసాలం 

బెక్రేవు.?? తాళ్ళ, సం. లీ,శ. 

వేసాల బోవు 

వట్టి నటనలు నేయు. 

వాడుక తో____“వాడు వటి 

-వీపోలు పోతున్నాడు,” 

నాట కాలలో వే పూలు 

వపయడండెై వచ్చిన వలుకు 

బడి, 

“జేసాలం బోకు రమ్మీ.” 
నార, 7.188, 

వేసాల వెల్లి 

-వపేపూలవూరి, 

కమ్మ... 40, 



చేసా... వై ద్య 886 

వేసాలు వేయు 
వాడుకలో - *వేపాలు పోకు 

అంటారు, “నాదగ్గజు యా 

జీపాలు సాగవు.” 
“శ్రీని లేవే మల్లి వేసాలు "సేయకు, 

మగచార లెజు6గనినురు మెదిళి ) 
లట 

శుక. 2.429. 

వేసే ఆకులకూ తీసే ఆకులకూ 
తెజపి లేదు 

అనేకులు వాలి ంట్లో భోం 

వేస్తారు. అనుట. 

ఇక్క-డ ఆకులు విన్తరాకులు, 

“వాళ్ళిళ్లు ఒక ధర్మస్యతం అనుకో. 
"వేసే ఆకలకూ తీసే ఆకలకూ తెజిపీ 

. ఊండదు. =? 

వె కుంఠ ఏకాదశి 

ముకో_టి వకాదళి. 

వైదికచాద స్తం 

వె దికుల ఇ్రాందనము, 

వై దికులు లక "వెంజుగ 

రనుటవై య్ర్పడినది. 
“మా వదికణాద సం, బీ విధమున 

(వాయం జేసె నిపుడు నృ్ఫపాలా!?? 

నానా, ర. 

వె దికము చేయు 
రు 

చాద న్తముగా (వవర్హ్తించు,. 

“వె దికము చేసితిర యేీని బాగు గాదు, 

తలచి మూందడదవవా “సంబు దాచి 

దండి.” నందక, క్ర. 10, 

వైద్య మిచ్చు 

కా ద్వము జేయు, 
hm? 

| 

_ కత్రా మూర్చిల్లి న వాండు పండె విపు 

| 

| 
| 

E ద్యం బిచ్చి రకీంపెరే,?? 

దశకు. 5.98, 

వెర్ మెతు 
(ome అలాట్ 

విరోధము పూను. 
“ఒక దువ్వు వైర మెత్తి కజవ 
వచ్చిన)” భార. శాంతీ, 8.92, 

వొళ్లు బలిసింది 

పాగ రెక్కి_ం౦డి, 

చేరే 

CE 

“వాడిదగ్గర నాలుగు డబ్బులు 

సరికి వాడికి ఒళ్లు బలిసింది 

వ్యంగ్య మగు 

హాయ మగు, 

ఇది చాలా అరుదుగా యా 

అరంలో వినిపి నుంది, 
యి అణాల 

భాస్కర, 57, 

వ్య_క్తిగా (విను 

న్పష్టముగా, విశదముగా,. 

“వ్యక్తిగా విను పెద్దభ కలు. పెద్ద 

భక్తు అంచును మనబ'సవయ్య అతల క్ 

బస, 7.180. 

వ్యాపకం 

వ్యానంగ ము, 

ఏదో ఒక వ్యాపకం లేక పోతే పొద్దు 

పోవడం ఎలాగు? వా. 

వ్యాపకుడు 

వ్షవహా ర్త. 

నలుగురిలో తిరగ చేర్చిన 

చాడు, 



(వక్క (వచ్చీ 887? (వత [వేటా 

“మాడు బాహు చ్యాపకుడు, ఏ ఊరు 

వెల్లి నా నాలుగు రోజుల్లో (పాముఖ్యు ం 

సంపాదించు కొంటాడు చౌ, 

(వకగాలు వాలు 

ముక్క_-లు ముక్క_ లగు, 

56 భూణఘ్ను, (వతు జెలుం బడడం 

(దోయ లేదు (వక్కు_లు వాలన్ ఎ) 

రుకాం. 9 కిర్, 

(వక్కలు “సేయు 

ముక్క-లు చేయు. 

““యదుసని ౦ పు(6డు బాణపరంపరా 

వాతిన్, 

రంబునం దోచు... ... జీ 

వక్కలు "సీయం -గగాజురుధి 

పారి, 5.10. 

(వచ్చి వందఆఅ లాడు 

కొట్టి కోరాడు, చించి 

పపండాడంూ వంటిది, 

చీల్చి ముక్క-లు ముక్కలు 

చేఖ పారవేయు అనుట, 

““ఆచ్చుగా నార్సుచు హూరు6 

డైత్యు, (వచ్చినణతి 

లాడు,” 

““వనకునక ౦బులు 

డిభ 

(వచ్చి వందణు 

బస, 4.90. 

(వచ్చి వందలు 

కా.మా, 2.65. 

(వచ్చి వేటాడు 

(వచ్చి వందర లాడు. 

“మాతు నఖంబుల (వచ్చి 
వేలం టాడంగ రక్కు_సుండు.”” 

డేది. 5,441. 

(వచ్చి 

[(వతము చెడ సౌఖ్య మనను 
3 య 

వలయు గలుగ 

“వతం చెడా సుఖం 

దక్కా-లి,” 

కులం చెడా సుఖం 
డా 

దక్కాలి.” 

నియముభం౫గం అయినప్పటికీ 

కసినం అందువల జో యెగా 
Cc Os 

కలగాలి అన్న 

త 

“ఇంక నొక్క_టి వినుము పూర్హైందు 

వదన!, (వతము చెడ సౌఖ్య మెనను 

వలయుల గలుణ,?? 

సత్యాన్ని 

ఈవలుకుబుడి. 

మును, 8.108. 

(వతము మటు 
we) 

నోము పట్టు, 

నీ వ యనుచిత మగు[వతము వట్టి తది 

గాక? భార, కర్మం ఏ,75, 

' (వాత ఫలము 

విధి ఫలితము, 
““క్షంతటుగింతులు న న్నం లుల గమలఅ 

జూతు, (వాతల  మేమియో కాని 

వనజ ౦ధి!?? పాంచ. తి.15). 

ఇది నేటికీ వాడుకలో 

నున్నది. “డాని (వాత ఫలం 

ఆట్లా ఉంది. ఏమి చేస్తాము?” 

(వే టాఆణుుతునియలుగా [వయః 

అతి బల్ష్టం డనుట, 

ఒక  చెబ్బతో ఆటు తును 
కలుగా చేయ గల, 



(వేట్లా--వేటు 8కి (వేల వేలి 

“కలన వే టాటు తునియలు గాంగ | దరికొన్న భీషణహుతాశనకిల 

(వేయు, కుిఘుదు రకాతుల వార్తలు బెండు ' యనంగ తేచి.?? 

పడ? కళా. 8.60. పారి, 1.82, 

ఠా 
(వేటు, వోటు, కొట్లు, _వేలంట 

కు అన తళ తో అంగుళ మంగుళ మునకు 
pp 

అనుట (వేలు? వెంట.) 

“జై లెంట కొకొ్కొా-కగా వృతుంబు 

గలదు.) 

పండితా. డ్వితీ. పర్వ. పుట. 450. 

(వేల చూపించుకొన కుండు 

ఒకరు లోవము 'అన్నుటకు 

క్లు "లేనట్లు (వవర్తించు. 

“యన్న ండు నెచ్చోట నవారి మే 

వలుకుబడు లేర్చడినవి. 
“కందు మిగిలి (_వేట్తాడుచు” 

జని. 2.18. 

(వేటు తప్పుటయు జోహా రను 

పగిది 

బాన్ర తవ్వట కూడా గొప్ప 

లాభ మే అన్నట్టు, 

“లగి (చేటు తప్పుటయును జోవో 
ఆ బో (జైల జూపించు కొనక (పస్తుతికి 

రెనెడుపగిది,?? 
క | "నెక్కి ఖ్ కశ, 8.240. 

జా, వారి, ద్వితీ. పం కి. 2766. 

(వేటు లాడు 
తవ్వ వట్లు. 

కొొటు, క్ర 
లు 6కళ్వరగణ మెన (వేలిం గొని చూపం 

“తామరల [వేటు లాడుచోం దరుణు | అ ww శ 
జూలరు,??” భార. (దొజా, 1.118, 

"'లెతు, కరరుహోంకిత"బాహువల రులు | 
శాలి లం యాం, ణా "లె తై చూసు = 

వెలి ౩232ల? సారి, ఉశ.585. వానా 

(వెలిమిడి 

చిటిక, తృటి అది శ, ర, 

అబే టవణిలోనూ. 

“కాస్ ఎలాగే “తెలియడం 

లేదు, 

| 

| 

| 

(వేలి గొని చూపు 

| 
| 

(వేటు వడ్డ యురగాంగన 
దెబ్బ తిన్న పాము, 

పాము బెబ్బ తిన్న ప్పూడు 

మహో రాొ (దా కా రంతో 

మడ యె త్తి బున కొట్టు “భావజాస్తాభివహాతి మహా దేవు 

తుంది. డొక్క, (వేలిమిడిం "బెంపు సెడ గడు 

“ఆన విని (వేటు వడ్ల యురగాంగన  విరలిం గొనియొ.”” 
యుం బతె చేయి వోయ భగ్గన 

PTT 

కమా, రి,4ర్, 
క అంజలా. 



(వేలు-.,వేల్ళ 889 _వేళ్ల- శంక 

“లోేకదుర్భ్ణయుం. డగు నీకీచకునిని ' | (వేళ్ల మీద అెక్కింస వచ్చు 
(వేళ్ళిడి భూప మోపిన కడిమి అతి స్వల్ప మనుట. 

సాంప్ర.” భార. విరా, ఆ, తి. “ఆ ఊళ్లో పండితులను కేళ్లమోడ 

యా, (వేల్మిడి. లెక్కి_ంచ వచ్చును”? వాం 

(వేలు మడచి చెప్పు _వేళ్ళనందున జాజెడివారు 
ఎన్ను. అమాయకులు, అల్పులు. 

వివరించి ఒకొొొ_క్క-టిగా కళ ఇదా లాలును (వేళ్ల సందులను 

చెప్తూ. జూజెడువారలు లే కి శువ్యరుకా. జక 

ప్ దైనా చెహూ నపుడు సారం, 

ఒకఠ6కీ, “రెండూ అని (వేలు (వెళ్ళు గ అచు 

మడ చుటడై వచ్చిన ప 
వలుకుబడి, జిత స్మి అను, 

కళ-సాపాాం'సనంబులం మౌని సం, తా-సములు 
““ఆజర, వివర వని (వేలు మడ చి 

వూని, పలి-చువారును (వేళు గఆఅచు 
యేర్పడం జెపుమూ 17” 

చారు.” 

ఆము, లీ.4క4. వరా, తి,.47. 

(వేలు మడిచి చెప్పు (వేళ్ళు వారు 
(కవుంగా, ఒక్కొకటిగా (వేళ్లు దన్ను. 

సిహ్పైళించి చెప్పు, 
“ఈ "వేళ బలియు నతనిం, బో విడిచితి 

గట్టిగా యేర్చడు. 
“జనులలో. దజఅ-చుగ భూతము లున్న 

పొమ్ము వాడు పోయిన రాజ్యం, వనునఖుపాయము (వేళ్లు పా రి 

చబేవిధిం (గమ్మ లు నావెర, వివెర వని మ ద 
సామ్. పు, 224. 

(వేలు మడచి యేర్ప్చడం జెపుమా 15? చే ఇను 

ఆము. తి.4*4 | ౬ కళను 
న యే, (తాదులను జ్యో త్రి 

పష్కు-లు (వేళ్ళని నే లక్క- 

"వేయుట అలవాటు. 

““తెథైబారాదినిరీకు వేసి (వే (నన్ని 

నిభూవిం చెన్ ఎ. 

యా, (వేలు మడచి చెప్పూ. 

(వే ల్యెటికలు దియయు 

ఎదుటి బారి (వెళ్ల ను లాగి 
వ్వా, 

మెటికలు విఆఅంగున ట్టు 

జేయుటు, 

6 వేల్నెటికలు దయ వెస నెత్తి 

వా_స్తంబు, కరచముల-పె (వేసికొనినం 

దిట్టు** పహాూం'స, 5,200. 

కళా. 7.48. 

శంకరపదములు 

నవద గేయములలో ఒక 

స్ తొఖుగా అలనా డుండేి 

లా మద తాన కో లాం ల డై దద. లలా తా వలా సలలను నాననా నలల ను అవమానాల దాచాడా జాలా జాడ. పన లలల మజా వానలా. అత దాయాడాటు జమానా తతా 

క ల... ద మదా 2 కరా ల దా దా దనక క ను. తతత దాత. ల అం దాం కతలు టరు. అమలు. టల. 
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యుండ వచ్చును. కంకర 

స్తోత్రము వినిలోని వును. 

కావచ్చును, 

పండితా. (పథ. వాద, పుట, న్ 185, 

శంకాతంకములు 

అడ్డంకులు, నంకో చములు, 

శంకా+-ఆతంకము. 
“జంకు కొంకులు లేకుండి 

అన్న దె దినికి దగ్వతే తెలుగు 

నూట, 

65న -కాతంకము మాని జాని యు 

సవార్ష స్వాంతుం డై శ్ర లం 

| 
| 
| 

శారుపొ, 99 మా. 1.121. 

శంఖంలో పోసే గాని తీరం. 
య్ థి 

కాదు 

విలువ  లెనిదానికి 

ఆశయాన్ని బట్టి, స్థానమును 

బట్టి పిలువ కలే/సతుంది. 

Sse సళ్ల భంఖుంలో 

పోసే టప్పటికి త్ర్ణ మయినట్లు 

అనుట. 

శంఖ మొతు 
PO 

శంఖు మూదు, 

“ఆప్పుడు గోవిందు. డఖిలసెనికలు, 

నుప్పాంగ నిజళంఖ ముత నొతు 

టయు,”? ద్వెప, నుధు. పు, 49. 

శఠగోపం పెటు 

చేసిన గావ్పమే లేమిటి ? 

అనువట్లు ఉవయాగిం చే 

పలుకుబడి, 

ఐఏ వవాలయాలో  శఛభకోవం 
ఇ గా 

కూడా. 

అనే 

కిదీట్రం 

విషుపాదాంకిత మున 
a=) అ క్ 

లాంటి చానిని తల 

వలుకుబ డి, 

తల "-తొకిం చుటు గెౌపహ్పగా 

భావిస్తారు, 

“వాడు చాకు "పిటిన శఠనగనోప 

-చుమిటిశ?ి ఏదో న న్నుద్ధరించా డన్నట్టు 

మాటాడుతున్నా వు.” వా" 

శతమానం భవతి అగు 

తిట్లకు పాత ముగు. 

(వాడికి ఆక్క_డికి వెశ్రేసరికి శత 
మౌనం భవతి ఆయింది.ి వా, 

శని(గహాము 

నాళ కారి, 

| “నిఖిలధనసంతతులక శని గవాంబుం” 

(శవ, 2.56. 

శి చుట్టుకొను 

నని పట్టు. 

““సంవత్సరంనుంచీ వాడి కేదో శని 

_ చుటుకొంది, ఏది వేసినా వాడికి కలిసి 
| ర 

| రావడం కను, చా 

శసీ పటు 
| eo 

దురదృష్టపు రోజాలు వచ్చు. 

శని శూభాకర మయిన గ హూ 

మున్న నమ్మకంై వచ్చి న 

పలుకుబడి, 

““సంవత్సరంనుంచీ వా ల్లి టి కేదో 

వని పట్టింది. వర'స గా జబ్బు లే, 7? 

చం, శని చుట్టుకొను, 

శని ముసించు 

దురదృష్థ్రము నెట్టుకొని వచ్చు. 
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“వాడికి శని మునీంచి ఆమాట అని శర ణన్న కాచు 

అ జ న! స మటుగు జొచ్చినవా సిసి 

షే ఆశయ మిచ్చి రక్షించు. 
దుర దృ మ ము నెట్టుకొని “శర ఇన్న 6 గావనిదురాత్ములు.”? 

షా. 
రుక్యాం. 2.9. 

కకవాడి న శని మూడింది ఆ శరణార యను. 

విధంగా ప్రవత్తిక్తున్నాడులా. వా సలం మూడు 
శని వదిలింది a రుంగ్భుంం 

చూ. పీడ వదిలింది. కొను నహుడు అనుకొను 

తు. మన జః 

శనివారపు జడి wa వైెప్పవులు. దాసు 

విడువని వాన, ల 

ఈళహైవ్రులం చిందలి వోవల 

కవీందులు పో రంటిమా ళనివారపు 

జడి... కళా, 7.19. 

శని విజగడ అయింది 

చూ, శని వదిలింది. 

శ య్యకు తారు 

హడకమోాదికి చేర్చు 

“కన లంవలు గున్కు_ (కొవ్వియల శయ్య కు 

నొయ్యాకం దార్చిల” రాజనో, 4.25, 

యా, శయ్యాకు దార్ము, 

శ య్యకు దార్బు 

నంగ మా పేతు తో వడుక 
మోడికి చేర్చు. 

46... ఆత్మనాయకుక్ , శయ్య కుం చార్చి 

దివ్వె లిరుచక్కి "వలుంగ ముసుంగు 

వట సే...” పహాంస. లె.177. 
లు 

యా, శయక్యు తార్చ్పు. 

శరణంబు వేడు 

““సాభ్వ'సంబున జనుల్ శరణంబు వేడి 

నృ నభయదానం బిచ్చునట్రి వారు” 

రుకాాం, 2.89. 

చా వద ౯౩8 “వేడు, 

“నర కకారి యనిన 

కాంతం 

పండితా. (పథ. పురా, పుట. 800 

శరణార్థి సేయు 

భరణు శరణు అను, 

చేయు చు 

"బెం పణజణుగునే 

“శర కారి జయ వెలు 
యి లు 

దడనుచు. 2 

బస, 6.167. 

శరీరయా(త 

భోజనము, 

“పుష్ప ఫలషత్రజల మా (త్రయుల 

యాత గడప్రుచు,? 

శదిర 

వసు. త, 12%. 

దూ. చేపహూాయా[త), తనుయా(త. 

శల్యసారథ్యము 

పాతవంచన, 

శల్యుడు కర్ణునికి సారధిగా 

హరడ్ నిరుత్పాపావాకా 

లతో ఆతని ఓటమిజే కారణ 

మయ్యె ననుభారతకథ-వై 

యర్పడనవలుకుబడి, 
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శశవిషాణము శాపించు 

"లేనిది, శాపాలు మెట్టు, 
““శశవిపోణాము దీర మె సంభవించే, సాెదినలెపి సాపించు అని 

వితతం బడయె శ్ఞ్గనారబిందడ ms స్ వ్ నీటి వాడుక, 
sore 6 ప్రాక్సిష గునటిపా 

కకక, శృం, శా, 1.11పీ, ష ౫ లు పం అగా 
శామీం-చచు-చును,9” 

శశ్చోటి్నిగాం్యడు బన 7.198. 

"వెధవలు, ““ఆయమ్మ _ పొద్దున్నుం-చీ సాపిస్తూనే 

“వట్టి శశ్చోటిగాం,డతో వాద | ఈంది? వా, 
ముల??? ఘఫసంటూ,. ఊత, 96. | శారదా(భములు 

శషభిషలు అవావంతములు, 

ధూం ఛాం అనుటలు, 

కకాహెష అంతగా 

నివు? 

శాంతి సేయు 

యుదము నివారించు, 

నలం 

పాం డవాళ్వ. వ్ 

జూలవు 

నిత మ్మునిపా లతని కొడుకుల కొసంగి 

వాంతి సేయుట మేలు,” 

భార, భీహ్మ. lw. 

శాఖాచం(కమణం 

ఒక విహయంనుండీ యింకొక 

విషయానికి పోవడం. 

ఒక కొముమోాదినుండి ఇంకో 

కొమ్మమిాదికి కోతివఆ ఎగ 

రుట మై వచ్చినవలుకుబడి, 

“వాడి డఉపనాం'నసం అంతా 
ద ర 

ఏదో మొదలు శాఖాచం(కమణం, 

పెట్టి ఎక్కడో తేలుతాడు వా 

శాఖోపళాఖలు 

వరీతముగా, 
“*లమ్ష్లోపలత్షలు శాభోపశాఖలం6 

నోటానకోటులు ,..* 

హూం 'స, 8.29. 

వటి | 

శర -తఈ్మా..లంలతో మబ్బులు 

"తలు వన్న కే తేలికగా నీరు 

లేని వె ఉండు నని కవి 

నుమయుం, 

పండితా, ద్వితీ, పర్వ. పఫుటు, 418, 

చా జలబుద్భు వములం, 

| 
(వతీకారము చేయు, 

*6ఈ,వింత ఘటించినటి యలివేణుల 

నోరికి శాస్తి చేని యత్య ంతయకశంబు 
నిల్సితి కదా 19 

భక ఉనికే, 

వాడికి 

ణ్ 

అగు, 

“వా డేమేమోా ఆన్నాడు, 

తేగిన శావన్స్ చేశాను,?”? 

శాస్త్రమా? 

అదే కావలె నన్న నిర్భం 

భమా* కా దనుట, 

వాడుకలో __“పాజీ రానా 

లసి శా రుమాః రాకపోతే 

చెండ్లి ఆగుతుంచా ?” 
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“పత్రి యె బుక ల6 బట్ట, బిల్లి శిరసావమహాంచు 

కాయము మె మంటిపిల్లి యే ఇచాలంం”” తల చాలు. 

గా, వారి, ద్వి. 145.152. ' *ఎాకే శిరసా వహింతు రనియుంి 
శిఖర పతిషగా | విజయ. 1.26. ద 

భూవణ[పాయముగా, శిర నుండగ మోకాలను సెసలు 
శిఖరము నిలిపిన ట్లునుట, | వెట్టు 
గోపురాదులు నిర్మించి ఆర్ష మయినది ఒకటి ఉం 

ఉచానిజె న వీఖరంగా మ్. డగా అనర  మెన మరొక 
QQ చె ఆహా 

నువర్ల కలశాన్నో మెట్టడం దానికై పోవు. 

అలవాటు, తల బాలు పోయ వలసినది 

““సత్చాతదాన(పళ సీకి శిఖర్మప, తి శిరస్సుయె * వాటిని ఇ2రాకాటి 

ప గా వినయంబు "తేజరిల్లు? 

బప. 1.45, 

శిరఃకంపము సేయు 
తల యూచు, "మెచ్చుకొను. 

“ఇట్లు గనుపట్టు నా పట్టణంపు సాంపు 

నకు ళిరఃకంపంబు సేయునిలింపవల్లభు 

పెంపు పరికించి... (ప్రభా. 1.55, 

“కక్షప్రు శిరకకంపంబు 

చేయి,” 

అందణును 

గా. హరె. (పా, పం కి, 82, 

శిర నంటి 

(పమాణ ము చుస (వమాణ 

పూ ర్వ క ముగా, 

4 ల్రీకంఠతు శిర సంటి చెప్పెద నీక” 

పల, ప్ర. 107, 

శిర సార్చు 

తల వెం[డుక లారు నటు 
C౧ 

చేయు, 

“శిర పార్చి నొక్కు. లేంజిగురుం 
బోండిలి పాండి, ల Ba 

కూద వ యు ర CG మోద 

వచ్చినవలుకుబడ్ , 

“నిర నుండగ మో కాలను సేసలు 

వెట్టుట, బేలుంవనము "గాక మాకు 

చెద్ద జీకం'బీళి ? ఊఉ. వారి. 196. 

తాళ్ల, దుం? 8.175. 

శిరసు మూరొ_ను 

వదలు చిన్న వారిని కలుసు 
Co 

ఆదరపూర్వక 

ముగా చేయు చేష్ట, 

తలను మూర్కొనుట, ఒడలు 

తడవ్రుటు అలవాటు, 

““మే నిమిరి కిరణు మూర్క్క_ని జానవ 

పరిపంధి 1 పారి. తె.26, 

శిరను విడిచిన వెం్టటుక 

గారవహాోని జెందు ననుట, 

నమళ్ళి, 0౮6, 

కొన్న పుడు 

శిరామరక 

““ఆవ్రులపాలతో జలక మార్పును SS 

చెడ నుంచి యేమి చూచే వని 
నవ్వుచుక పయిటవేం దడి యుతి 



నీలా... బీవ 

శిరామరతుతో, లావుగం జక్క బొట్టు 

నె సల౯ె ఘటియించి కదిం-చచు 

నుయ్యొలక ఎ? (తె. జాం) 

శిలాక్షరము 

తిరుణు ేనిది, శాశ్వత ను 
fc Mann 

నద అతి(కమింవ రాదని 

“ఆనతి యిచ్చెనా యది శిలాకుర 

మి వ్వ ని "నేని వాని మె చ్చ "నాం 

గళ జేయు,’ విజ. పీఠ. రడీ. 

శిలాశాశ్వతంగా 

కిరంగొ. 
థు 
వశ్చిమాం[ధంలో ఎక్కు వగా 

వాడుకలో ఉన్న వలుకుబడి. 

“క్ ప దేవాలయం కట్టినా వంెటు నీ 

ఆక్స్. ట్ర శిలా శాశ్వతే ం-గా ఉండీ 

పోతుంది.’ వాం 

““ఆందరి నోళ్లూ కోటి సంపొ 

యిస్తున్నాడు, ఫ్ డం శిలా శాశ్వతంగా 

ఉంటాడా?” CRE 

విలాశాసనము 

ఇకాతిమోాద చెక్కి ంచిన 

ఛాననం. 

రాగిశేకు మొద చెక్కిా-ంచిన 

చా నిని తా మశాసనం 

ఆఅంఠూారు 

శివద్విజురాలు 

వివభ _క్రివరురా లైన 

(బాహా ణి, 

పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 121. 

చవ మాడు 

పూనకము వచ్చి ఊగు, 

66 తెమ్మ-గా శివ మాడి తా దేవ రె 

యతి 

యు 
తాళ + శు౦, 6.87. | 

య 

844 

| 

వీవ____శివా 

పూనకము వచ్చు. 

చూ. శివము అత్త, 

ఆవేశము పూను. 

“'శివము లెత్తునట్లు చేతులు తీట వో 

కవిక. 2.169. 

శివరా(తిగా 

శవరా తి నాటివ లె సదా 

హారములు లేకుండ. 

66ర్రా( తి శివరా, తెగా జాూాగరము6 

జ్రేాసా.?? శా, మూ, 2.119. 

శివరాతి యగు 

నిద లేక పోవు. 
కరమణిరో! నిను. వ మ 

శివరాలి రాయెను,”? 

శివ శివ 
“ఇవ్రులార ఏన మున్ను 

శివ శివ! తప్పు నేం” 

గె, వారి, ద్వితీ. పం క్, 2812.18. 

శివ సతులు 
ME 

వివ శ కులు. 

శ నులలో ఒక ఇగ, 

భ కురాం[డు, 

66-చ్చ్రప్రలుం విడిచి సంకుెపీరులు మెడ 

నుషగ్రీ. పు 
సేసిన ప్రతిన, 

వ్ 

వేసుక, సారకం నొందణు శివసత్తు 

లె ర” తాళ్ల. సం. 71.12, 

శివార్చనము చేయు 

భుజించు, 

“మా యక్కుుడ మిరు నీ ముసలి 

| యకంయు సేండు న స,మ్య 

క్చృాతిం జేసి... . 2.15, 

చూ, త. న చేయు, 



శిశ్ష్నో ___శుద 845 శున... శూన్య 
ర్త 

శిశ్నోదరవ రాయణుడు ' శునకమునకు నూడిద 
కామభోగ లాలనుడు, వ్యర్థము, 

సంసారబభుం డగుచు దుష్పురుపషు కక్కు, 65, 

వ. శిశ్నోదరపరా కున్ మన్వేతి శ్వా 

0 గి? 1 నం, ల.1005, 
సా న Torte య మగకుక్క_ యెహూతూ ఆడ 
శిష్షాన ధ్యాయం 

బన రనా చెద్దలు గురుకులా 

లకు వచ్చినవూడు మామూలు 

అన ధ్యాయం కాక పోయినా 

వారి న ర "వెం వీల్ల లకు | 

“నుల విచ్చురోజు. 

శీతకట్టు 

చలికాలము, 

శీతకన్ను వేయు 
అనాదరము చేయు, 

“వీదకన్ను ” అన్న వదమే 

(భష్ట మై శీతకన్ను అని వికా 

రం వొందింది. 

“రెడ్డిగా ర్ మధ్వ మామోడ శీతకన్ను 

-జీళాదయ. కారణం ఎంత గింజుకున్నా 

బోధ పడడం లేదు.) 

శుకానువాదం 

చిలుక పలుకులు, 

(పభా. నాట, 41. 

కుద బుదావతారం 
ధి ఢ 
చవటు * 

“వాడు వటి శుద్ధ బుదావతారం, 
వాడితో ఏ మవుతురేదిళ్లి? 

శుద్ద ముగ్గావతారం 

వట్టి ఆఅుొవవూాయకు రాలు. 

“కుదముగావ తార మూ సుందరాంగి.” 

షే స్ట సుకన్య. 17. 

క్ 

భ్ «* 

కక్క. ననునరించే ఉంటుంది 

అని వాక్యార్లం, 
యై 

ఆడదాని ననుసరించి ముగవా 

డుంటాడు అనుటు, 

శుభస్య శీఘం 

వుంచివని త్వరగా యవ అ 

ననుటు, 

అతు. 2.62. 

శుష్క-(పియాలు శూన్యహసాలు 

ముఖ, పీతిమాట 

విషయంలో 

పలుకుబడి. 

“మూమాను మాటలు ఎందుకు నమ్ము 

తావు రా. 

(పయాలూ, శూన్య హ స్తాలూ, ఠం 

లాజేవాడి 

ఉవ యోగం చే 

ఆయన వన్నీ శు హు... 

శూన్యంపు గొల్ల 

తెలివి నా 

“సరి విటుల్ నవ్వంగం జక్క నా 
యిల్లు, చొర సీగుగా జటు శూన్యం పు 

గొలల) బస, $5.] 25, 

శూన్యగేహమున కె_త్తినదీపిక 
వ్య అ మనుట, 

Ee చేనియింటితో వివ 

ముందుకు ? 



చూర ఏంాకృంగ 846 శృంగ శ్ర)రం 

“మృతి లేని నాదు ఊెల్వింతయు కూన్య | మా,ర్లాంగీకారమునకా వచించితిని,. ౨? 
గదా మున క_తినదీపిక య య్య 

నక్కు_టా!?? 
మను. 8.8. 

శూర్చణఖ మేనగోడలు 

౫ యాలి, 

“కూర్పణలకు మేనగోడలా చూడ 

కుక. 8.19. 

చూ. వూతేన తోడబుట్టు. 

శూలకుటు 
he) 

కడుపుకుటు, కడుపునొప్పి. 

శశమయును శూల వు త్రి మూల్లుచు నలల 

బడి పొరలు-చు€ (బాణ బరి తాప 

మందు,” బస, 6.150. 

“ఆనుపమదివ్యపం చాకురీమం (త, మున 

భసీత మలంది ముల దిగం దుడువ, 

శుూలకు టుడుగుడుం జో ద్య బు 

నంది.”” షై బస. 6,150. 

భూలప్పృథువణిజ్న్యాయము 

డబ్బుకు దయ్య మెనా వెలు 

చును అనుట వంటిది. 

లావాటి కోమటి కూడా 

శూలం మూపితే లేచి పాణి 

పోను ననుట, 
కకలాలన నారతుంలగమి, నేవి “తెలినీ 

(యుచ్చు నా యిడడ కతండు చెరం, 

బో లాంతి నిడ నయళ మెం, తే లేవచె 

కలప భువణిజ్నా్యాయమునకా ౨” 

ఆము, 4,289. 

శృంగ గాహికగా 

సూచనగొ, దిక్పు)/దర్శకంగా, 

“కంగగాహికం జెప్పు చణ “తెరు 

వుల్ నిదింపమింజేని చి (తాంగ శ్రీనిధి 

నవ్వధూమ్ణిని సూలారుంథ అనారు 

వభా, 
శృంగభంగ మగు 

ఆువమాన మగు, 

గీర. 69. 

శృంగములు లేని మొదవు 

సులభు డనుట. 

కొమ్ము లుంకు కసీనం భయ 

కడి అవ కాక  మునా 
ప 

ఉంటుంది, అది కూడా తే 

దనుటు, 

6 కర్చ్పాదిక్ వా న(6గ, శృంగములుం "ల్నివెొందవు 

తురంగ శాయి 

కవిక., పీఠిక. 91. 

శృంగారకట్ల 
wn) 

చీపురుకట్ట. 

కాకీియా, 68, 

శెలవుల నవ్వు 
-“నిలవి వార నవ్వు, 

“నను పె శెలవులౌే నవ్విన ట్లాయొ.”” 
తాళ్ల. సం. 8.198. 

శ్రీ ధాన్యకటకముగా 
నషనసమాదితో. బా వౌ అధ 

6 క్తీధాన్యకటక మె చెన్నాందు 

-జీళంబు లి? రుక్కాం, 1.136. 

శ్రీరంగనీతులు 

శుమ్మ్క_ నీతులు, 
6 గంథభములయందుం దాము 

నీతు, లెన్నియోా చెప్పుదురు గాని 

యెంచి చూడ, వారకాంతలం దడవని 

వారు లేరు, కవుల'ససంగతి నే -నెఆఅం౦ంగ 

నిడి కాదు,” శవ, 2,87. 

కగంగ 



న్త్స, వ్యా కర ౯ము, 

ఛందస్సు, సిరు కము, జ్యోతి 

పము, కల్పము. 

ఇపి "వేదాంగములు, 

షడ్గుణాలు 

సుంధె, ప గ్గ హాం, యానం, 

తుంటాడు.” 

షోడళోపచారములు 

మద హోరు రకము అ న 

ఉఊఉవ చార ములు... దవన 
ర్ాజు 

పూజలో. 

ఆవాహానవము, నన ము, 

(న్రీరా___వడ్లు 847 వపా... పోడ 
౧ © 

“జాప్పివి శ్రీరంగనీతులు దూరేవి | వషోషకం 

దొమ్మరి గుడిెసిలంి? సా . er 

(శ్రీరామ చుట్టు స 
రద్దు చేయు, కొట్టి వేయు. ఫల స్య 

(శ్రీరామరక్ష ! జాతకచక్రంలో ఒక (గపనికి 

రతుకము. యింకో |గహాం ఎనిమిదింట 

వ. రాలాపమారణవ| జకవ-చ ౦బు, ఉంకు డాని క్ (గ హాం 

రణమహీస్థలికి శీరామర త.” ఆరింట ఉంటుంది, ఆలా 

3 జ మను. 4108 |  వ్రన్న (గహోలకు పరస్పర 
(శ్రురాము సన వైరుధ్యం చదబుతారు, 

Mo “వాడికీ వీడికీ ఎప్పుడూ వషాపకం, 

కోతు “తెవణడూ గపం పష అ ౬ 
యూ ంఖులె | ఇక షణం పడదు, వా, 

"య్ ర్పడిన పలుకుబడి. షో అజా 

66 లైడం జాన భరణీ, వల భ్! | 0. me? ఆఅనుటు. 

సీరాము సేన వాలుమెకంబుల్ ఎ)” “వాడు ఒట్టి సాకోత్య మి సే..." 
మను. 4.16. బ్యా 

_శేణులు గటు క్న్షకారు కెౌటు 
ర గం ఆ 

వరుసలు తీరం, చారులు తీరు, ఆరు తిరుగు, 

| శేణుల్ గటి నభోంత రాళ మున బిడి యిటీవల యేర్చడిన 

బాటన్ సతు లుప్పాంకుపా, పహారా కన 

(శాతము కోష్టు మయ్యె.” మను. 8.12. ప 

వడంగములు “వా డెప్పుడూ తిని షికార్లు కొట్టు 

ఆననం, 

బొ వరః 

నం|శయణం, = Es, 

రాజనితితో. . 

ఫమౌా, ie 

పాద్యము, అర me ఆ-చను 

నీయ ము, 

వస్త్రము, 

స్నా నము, 

యజ్ఞ్ఞో'వవీతము, 
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గంధము, పుష్పము, భూవ 

ము, దీవము, నై వేద్యము, 

"తొంజబూలము, నముస్కా-_ 

రము, (వదక్షీణము, 

పండితా. (పథ. పురా. పుట, 856. 

సంకలితరోగాలు 

అంటురోగాలు. 

ఇాన్సీ యా. 575, 

సంకిళ్ళవా ౦డ్లు 

ఖై దీలు, 

కాకియా,. 219. 

నరక దర 
సినంఛయముగా, 

కకసంకా దీరం గావ వయ సన్వేళ్వ రా!?? 

తాళ్ళ, సం. 8.127, 

సంగడము లగు 

నమూన మగు, 

కళర్చెర్చవుంజన్నులమో6ద6 బెనుపడం 

శన “చెంగలువ 1కొవ్విరుల సంగడము 

అలఅగుచు.? ఊఉ. హారి. 1.151. 

సంగతి గావించు 

నవమూగ మము కల్పించు. 

దేవకార్యంబుగా మహా జేవితోడ, 

మోకు సంగతి గావించి మెచ్చు వడయ్స 

వచ్చె గా కంగభ వుండు 

కడ 

మొ, 9.42, 

సం(గహాంచు 

దొంగిలించు, 

“వాడు నాలుగురోజు లున్న శే 

యుండి దొరికిన నాలుగు పుస్తకాలు 

సంగహీంచుకొన పోయినాడు, 99 

శె, 

సం|గాసుము చెల్లు 

ఆకు తరు రాతను, 

““ఆప్పు డ్కుత్క__ ట'సం టామము "సె 

నిద్దఖకు,?? &, హారి, 1.45. 

సంచి మూల్యము 

నంచి "వందలు, 

“సం-చిమూల్యము నిచ్చి సడి కోర్చి 

తెవర్షి, కల జంటల దిరులనికోమ 
తయో 99 

వహాూంస, 5.120. 

“ఆచటి మేటికిరాటు లలకాధిపతి 

చెన, మును సంచి మొద లిచ్చి మనుప 

దకులు.? మను. 1.50. 

““నిభు "లెల్ల 6 గొని సంచి వందలు 

వెసి ఎ? పాండు. 1.111. 

సంచి మొదలు 

దిటుబుడి, 
లు 

పూర్వం ధనం సంచులలో 

వోనుకొనుట అలవాటు కనుక 

“ఇంందటు ఏవ్యాపారాసి కనా 

వకు ఇటుబడిని ముది 
ఉం హ్. 

నంచి అనుకొని సంచిముదలు 

అనే వ్యవహారం వచ్చినది, 

అనలు - ఇచే అర్ధంలో'నే 

వ్యవహారంలో ఉన్నది, 

“ఆత్మ, కాయ తధనంబు సం-చిమెొద 

లీ యతా ర్హనం బాంద(6౫, (_కోయః 

కీ రులు సంఘటిల్ల, 33 

శుక, 1.174. 

సంజవర్లన పదములు 

వా పు fs ( ద్దుటిపూట పాడుకునే 

మేల్కొ-ల్పులు (ప్రభాత వద 
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వదములు)వలెనే ఇవి సాయం '*్యయుచ్చు కుక్క_టిం బట్టి ముకం 
నంకీ రనలు, ' ఆదాడు కుట్రిం చి, గంతనో నకు దాని 

ఆనా డెప్ రుత వివీవజాన వద సంత పటణి-ది.ి? కుంచం, నా, ది, క 

పా సంతవజఅచు గేయాలు కావచ్చును, 

పండితా. (పథ, వాద. పుట. 51కి, 

సంత గొట్టె 

శుక్కి..రి ఓక్కరి చూపులు 

చూసూ “యి దంతా యేమి 

టన్ని టున్న మనిపి. ఏవ, 

యంలో ఉవయోగిం చే 

వలుకుబడి. 

సంతతోద్దార మగు 

నంతతభారగా కురియు, 

కాకీయా, 76. 

సంతన కట్టు 

1. సిద ముగు, 
థి 

“జబ తరుణితో ననికి సంతన కట్టితి 
చని...) చవి. 5.290. 

2, ఉద్యు క్త డగు, 

““దుర్వ్యభథ, సంతన కట్ల విధాత 

ఇాలం డయ్యెన్ ౨” శివ. 1.57. 

“సంత నకటి యు త్సావాన మేతుం 

ఇ”? భార. ఆది. ఆ, 2, 

శకమానరుల్ ,-కాలకల్సులు పేర్చి సంతన 

కటి రావావేళికికా,? 

భార. ఆరం, ఆ, 7. 

““నంతేన కట్టి పుచ్చుకొని చయ్యన 

వంగరి నిక్విళోంకతన్. 99 ఫీమ. 4.96. 

సంతన చెయు 

నదివజఅుచు. 

సంతవడు 

ఆయ _త్తవడు, 

2....54 

' ““కునయప్రుణె న్యము 

కటు చూటులోనికి "దెచ్చు. 
చ్ 

చన దది నీ విటు "సంతపణి చక”? 

తాళ్ల, సుం, 11.93. భా, 167. 

సంత పెటు 
92౪ 

నమూభాన వజణుచు, 

“ఆని పలుకంగ నా నఖికో అప్పు 

డెణింగి యితండు సెట్టి న్స్ యును 

ముస౭గుం గుమారతని ని మ్ముని వారల 

సంత పెట్టినక ౧? పంచ. నా, ఆ 1. 

సంతవలప్పబేరము 

ప. 

తాళ్ల, నం, 12.145, 

సందట్లో సడేమియా 
చూ, సందట్లో సమౌ రాఖభన, 

సందట్లో సమారాధన 

ఏదో గందరగోళంలో చేతికి 

దొరికినది సాషహో చేయుట, 

“ఆ "పిలి చాడావుడిలో్ వా ళంఆొ 
ag) Cn 

పడి ఉంేెరు ఆ శకాసులదండ కాసా 

ఎవడో సందట్లో నమా రాథన 

చేశాడు? చా, 

సందడి కయ్యము 

నంకులనవురము, 

““సందడొక య్య ంబు నూలుకొోొనిన,??” 
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సం దదికి ఆడు | వ్యవహారంలో ఈ విధంగా 

అనత్యమును న త్య ముగా కాన వ సుంది, 

నిచూపించుటకు తగినటు “సందు దొరికితే చాలు, పైన బడా అని 

క చూసున్నాడు.?? గాయ. 
అబద మాడు, లాం 

ఢి “సందు దొరక లేదు. తప్పు పటా 
వాడుకలో దీనినే గోడ ఇట్ట | అని చూచాడు కానీఎఏి | 

నట్టు అబద్దా లాడడం” “సందు లేకండా పని.” వా, 

అంటారు, సందు కానకుండు 
| 

“ముగ వాడు అబద్ధ నమూూడి "తే 

దడి చెటునటు, ఆడది అబద 
కు ౧౧ థె 

మాడితే గోడ వెటినటు 
8) లా 

య0టుంది” అని నానుడి, 

“ళవ-చ్చినదియం6 దాన, యగుచు6 దో౭ప 

నం దదికి యొ ట్లాడ "నేర్చం మగువ 

గాదు ర యిది పెనుడగర గాని. 

కళా, 8.197. 

సందికంతల (తోవ 
భుంటాపభథము కానిది, 

తాళ్ల, సం, 11. తి భా. 70. 

సందిలి వటి యాడు 

నందిటితో కాళ్ళను 

లించుకొని యాడు, 

“పెం బడుచు నుబ్బుచు. గరు చుం 

జెంగలించుచు, న్ఫందెలి వటి యాడు 

చును నాట్యము లాడుచు...?? 

కౌెన్న్ని 

కళా, 6.20!, 

సందు 

అవ కాళము, వ్య వథి, 

వి శాంతి, 

కకమనసు పరువులు వాణి నమాడ్కి. 

ఎనిన సందు గానక  యిస్తుపపంజరము 

బోని ౩00 శుక. 2,175. 

అవకాశము తేకుండు, 

“తన |పౌఢి సందు -గాననిసుందరికి 

గోడ, చివ్వునదాంట ని ే ణి గాంగ లి) 

ఇశుక, 1.515. 

సందు గొందులు 

wen 

“ఆందు అందుల “సందు గొందు 

లరసి.?? విప, 5.6. 

సందు చేసుకొను 

అవకాశము కల్పించుకొను. 

“ఆది మడి సందు చేసికొని యంగజు6 

చెతమవచాపటం (కియా, ౭)? 

రాధా, 8.142. 

సందు దొరకు 

అవకాశము దొరకు. 

“కసరసుసోందడి మమతను నిచ్చల్ , 

మదనుని కేళిక€ బల్బును దుదం దన 

గృవామునకో సందు దొరికె న 

యెడలకా ఎ) వాం'స. 4.105. 

ఇది నటికీ వాడుకలో 
ఆన్న ది. 

“వాడు నందు దొరికి లే 

నరాలు, ఐళి వోతొడు.” 
కం 
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సందు లేకుండు 

అ న్ని కో టా వ్యా మ్ తు 

యుండు, 

వ్యవథధానం లేకుండా అనుట, 
ళళసుందు లేకున్న ట్రిశంభుండు రివుండు,"? 

బస. 6,159. 

సందు నుడి దొంతులు దొబ్బు 

సందు చేసుకొని దొంగకుక్క 

వల (వవ _ర్థించు, 

“పంతప్రు జీవుడు (భమని సందు సుడి, 

దొంతులు దొబ్బుచు దూరీం గాకా?’ 

తాళ్ల, సం. 5.820. 

సందు నుడిమాయలు 

1. నందు వరా చుకోొ ని 

ముూనము  చేయుటలు, 

““ఆనునయ మొప్ప మౌాన్పుగతి నాత్మ 

జేర్చి చుంబన 

మునరించ సందు సుడిమాయలు గా 

ముక్షుంబు ముఖుంబు6 

మగవారి కృత్యముల్ ౨)” మను. తీ.రి2,. 

౫,  నవుయాూానుకూూల మైన 

నటనలు, 

సందు సూచు 

అవ కాశమునకు వేచి 

యుండు. 

“బఇరువురును సందు నూడక, వెర 

చెడలినయా(గవాముల ల” 

భార, శల్య. 1. 180. 

సందెడు దొమ్మలు 

భయస్థు డనుట, 
“వాడు ర్యాతిలో ఏం 
వాడికి 'సంబిడు ద్"మ్ములు.”” 

పో తాడు? 

వొ, 

సనందెడు మాటలు 

దిక్కు లేనన్ని మాటలు, 
శివముకుంద, 87. 

' సంధ్య వారుచు 

నంధ్యావందనము చే యు, 

నంధ్యావందనంలో సై 

(వదానం (వ భా న యమన 

a టు Pe a ప. ఎను నటే i ల 

సప రన IN bebe మ నామ హాస నా అ టకా అయ ాజంాాటం. దద ాజాలికాకలుంటు. ఆనతాండాలా క 

భాగం కనుక త ద్యారా 

వచ్చినవలుకుబడి, 

కాకీ, 7.7. 

భూ, సంధ్య వార్పు. 

సంధ్య వార్చు 

సంభ్యావందనము చేయు, 

అర్హ (వదానము చేయు 

నపుడు సీళ్లు వదులుట 

ద్యారా వచ్చి నవలుకుబడి , 

వారు అని (వ త్యేకముగా 

కూడా ఇది (వయుక్త మువు 

తుంది, 

కక వేదము చదివినఫలమున్, వాదింఛీన 

ఫలము సంధ్య వార్చినఫలమున్ = 

శుక, 2.478. 

చూ, వార్చు. 

సం'పెగపువ్వు తావికి దగిలిన 

మిండతు మ్మెద వధంబున 

కూడసిదానికై ఆశించునట్లు. 

“సంపెంగ పువు తావికింం దగి లిన 

మిండతు మద బిధ ంబున4ి? 

కా, మా, 4.29. 

నంమెగ తు'మ్మెదకు శతు వస 

క వినముయము, 



జుం సంబ 852 నంబి. నక్ళ 

సంబవు లిడు 

నేవకావృ త్తి సేయు, 

పాదరతులు వట్టుకొని వచ్చు 

వాడు కాగా (నంబవు లిడి 

యుండ) అది చెమాట. 

కరకట్ట నిం 'జత్తుమే నికు 'సంబవు వలిడి 

యుండ, కోమా, 6.17. 

సం(శంబళి నం(శం)బళి 

పూర్వ కాలంలో అస్సృశ్యులు 

నవర్దుల (పాం తాల లో కి 

వచ్చునవ్వూడు'సంబళి నంబళి” 

అరివేవారు 

“అన్ఫృృశ్యులు వస్తున్నారు. 

వారు తొలగి పొండి” అని 

అర్థం, “సంబళిి అనగా మాల 

అని 

వాడు, 

“నంబి 'సంబళలీ యళుకు 

దల మం+చు€ి 

సందడికిం 

బలం చున్ ౨” 

శివ, త.4&0. 

“జడియయుచు శంబళి శంబళి యనుచు, 
దళము గా మెజ సేటి తన మేని కము.” 

ద్విప. వారి, 2.1384, 
“మాటిమాటికి "వోూ'సముల్ దిటు 

కొనుచు, జనుచు “సంబళి సంబలి 

యనుచు బ౦ క, జూ పకులజ్రుంగ 

వుండు వచ్చుసంగ డికిని .? క 

వారిళ్చుం. 4.287. 

““ఆచ్చుగాం జునుజెం -చి య[గహారం౦బు, 

చొచ్చి యల్లంత భూసురుల రాం జూచి, 

చంగుచు ళంబలి ళంబలి యను-చు, 

వంగు-చు6 దొలంగుచు వాదవాడలను.?' 

పండితా. 1.2170. 

సంబెర మిచ్చు 

ఆఅనణగా. 

సానుభూతి చూసు, 

““సంబటెరం బిచ్చె రతిజేవి ళంబరారి, 

కమలి నవసంతు నెదుట దుఃఖా ర 

యగుచు,?? వార, 8.99, 

సంబెరము చూపు 

సానుభూతి చూాపు, 

“రతితోడ  సంబెరము చూఫువిధం 
బునం బాల్బె భూజముల్ ౨” 

కుమా, 5,863. 

సంసార తలగుండు గండడు 

నంసార లంవటం  బేనివాడు, 

ఆ తావ (త యం తొల 

గించుకొొన్న వాడు. 

“తద్ జుండు సంసారతలగుండు గండం, 

డజ్ఞానహినదూరుం దపగత భయుండు,?? 

5,187. బసు, 

సకల నియోగంబు 

అన్ని వృత్తులవారు, 

[గామూాలలో 'జెభ్బ్ఫె రెండు 

దియరాగాల నా రుంటారఏ, 

“ఆంత వానయు వెల్య నఖిలభ కూ 

లును  సకలనియోగం౦ంబు. జక్క న6€ 

బోయి .?? 

పండితా. (పథ, దిమో. పుట, 148, 

కక లనిదదో గంబు జయ "వట్ట. 

బసవ, 6.169. 

సకృదావృ త్తి 

ఎవడో ఒకసారి. 

“4 ఈళ్వరుడు ఇంత రోగమును సకృదా 

వృ త్రీలో పురుములకు యిచ్చే పాటి 

'చేవహాధర్మముతో ౨? 
కాకీయా, 298, 



నగి. నడి 
Ca) 

సగం సొలెనేత సగం 

నేత 
ఆ _న్తవ్వ _స్తంగా ఎగుడు 

మాల 

దొెను 

డుగా ఈన్న వాని వివయంలో 

ఉఆఉవయోాగించేవలుకుబుడి, 

సాలనత చక్క-_నిది, మాల 

శత వెరాటుదిె అన్న 

భావంతో వర్పడినవలుకుబడి. 

సగ మగు 

కృృుశించు, నగపా లగు, 

““ఈయంగా నేరుతు బిలం నోరినవరాలు, 

నగరాజసు క మారి "సగము గాణ? 

రాధ, పీఠ, 86. 

సగము చచ్చి 

ఇవాలా (శమించి. 

కణము చచ్చి యంతయు జ-చ్చి 

జగతిల గాని? పాణి. 8.21, 

క“ఆనవానరం-గా యా పనిలోకి దెగాను, 

సగం చచ్చి బయట పడ్డాను.” 

నగము చచ్చి సగము చావక 
వచ్చే వోయి (వాకా ా లతో 

రౌ 

అన్నట్లు. 
రా 

“ఏదో సగం చ్చీ ఇనా వాకా 

కాల హేసం చేసు న్నాముం? వా, 

“చిచ్చున వెడవెడ వెచ్చుచు,. సగము 

చ-చచ్చియు భంగి సగము సావకయ్యు,?? 

బసవ, 7.187. 

సగ మెఅుక 

నది వతనిది, 

““తాంmణూలానికి నాకు "స మిణుకు? 

చం తొ, 

పికాపికలు, లం. 

“గుల కాళ్లు తశంకలకుం గన్కని 

యెస్టలం బుట్టు నం) కోకా సర్గ మగ్గి 

సల్ నిలు పు-సెరణక౯ గన సీన్ 

యొ తికోల్ ,?? కనిక. 8.229, 

సగ్గుడు ముగ్గు డగు 

నతవుత మగు, 

““దంచలపు విషయాల 'సనగుడు ముగుడు 
గాక”? వ న 

తాళ్ల, సం, 11.కి ఛా. 164. 

' సఖ్యము సా పపదీనము 

వడు అడుగులు కూడా నడి 

చినా, వడు మాటలు మాట్లా 

డినా స్నే హాము ఏర్పడును. 

“ “నహ ంబు “నెంచును సా పపదీనంబు, 

గాం ల 40 (పఖభాం 8.89. 

సజ్ల్ఞపట్టు 
(డక! 

శయ్యాస్థలం, తడక, 

““ఆఅన SRS ses వమగునజపటు గాని 

మింద... ... అదియును నతి లింగా 

రృన సేయుసదనంబు గా... .తలం-చి.) 

బస, తిన 12, 

సటల బెట్టు 

జచూభ వెటు, 

““సంతకూటుళ్చు (బదుకు నుటలం 

చెెక్తుని.?” తాళ్ల, సం, 9.198, 

సడలు వారు 

నడలు, 

విజయ. 1.48, 

సడి;కొడి గట్ట లేని 

చెడ్డచేరునకు భయవడునటణి, 
లి 
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అవాలని 

నలిన 

శకసడి కొడి గట్ట తేనికనుణాటు మెలం 

నవ తీగ బోండకకా, గడుప్రులు దించ ఎ 
రం 

సుక, 2,24, 

సడిగొట్టు 

నురుగు, 

“కూడు గనారకు సడిగొట్రక యడిగి 

హన జారి, ద్వితీ, పంక, 1984, 

సడి చను 

అ చెక్కు. 

ఫ్రూందరచ్టే సంపద పడి నన్న దానము.’ 

హారం 4.28, 

సడ యొనర్చు 
జ్ 

"లెక్క. వేయు, 

“నిన్ను 6 దా, సడ్డ మయొనర్చు కవ్యలం 

పవిళాచమువంటిగ రాసుల గూడ, 

సుక, 1.527. 

ee "సేయు 

డుపు చేయు. 
క నా మూవి సడ్డ సేసె, 39 

తాళ్ళ. సం. ar 169. 

నతం చేసిన 

ఎన్నో చెడ్డవనులు చేసిన, 

“ఆది 'సతం  వేనీనమనిపి. దాంతో 

ఎవరు మాట్లాడ తారుళు? వా, 

సత గొట్టు 

చితక నెటు, 
లు 

నతపోరు లాంటిది, 

“నత గొట్టి వెచిన సరకగాం గొనకం? 
వర. రాయు. పు. 25కి, వం క్రి, 15. 

సతపోరు 

రరర: 

“సత పోరి వాల్లే యిక్క_డికి తీసుకొని 
వచ్చేటప్పటికి నిన్ను బట్టు నన్ను బట్టు 
ఆయింది,”?” వ, 

సతి వెట్టి 

వెట్టి చాకిరీ అనగా ఊఆజే 

రద చేయించుకొనుట 

ఉన్నది, అెకు నతి దటి 
యం రో 

అనగా డబ్బూ దనకం 

వేకు ౦ జా ఊాొబుెకీ గ్రని 

బాందుటు, 

ఎన్న డు వటం నున్నాండ విట్లు, 

సన్న య్ Pt se సతి వెట్టి “లజ లం 

పండితా. (పథ. పురా, సా 861. 

జ గ్ సత్తకన్నుు పొంత క్ న్ను 

ఎయతుగు 

ఏడి వటిదో వది ఇగటిదో 
కా లు లు 
తెలియు, 

“పోరి చూచి సత్తకన్ను. బాంతకన్ను, 
నింగితాకారముల నెజుంగు దివు, గావ 

లుండ "వె యహా౦ కారవృ త్రి, నుం 

తల్లి... కుమార. 4.రర్రి. 

తూ, 'నత్తకన్నుు పొత్తే,... 

సత్తకన్ను పొ త్తకన్ను 
నయిగు 

కన Ss 
"తెలుసుకో గలుగు. 

కఈ6భూశది చూచి సత్తకన్న్ను6 బొ తకన్నుు, 

నింగి తాకారముల్ “నిఖుయగు దీవు...”) 

కుమా, 5,79, 

తాం 'సంతకన్ను వొంత... నశ టి 
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సత్యకాలపువాడు 

ఆఅవాయకుడు. 

సత్యసంధుడు 

అబద్ద మాడనివాణడు, 

“వాడు చాలా సత్వ 'సంధుడు,'' 

నిరం. 4.91. 

రం మున. మగు 

[కిందు మూదు వడు, 

అందులో పూర్తిగా మునిగి 

వోవు, 

“'సదమద మె కడంగి రతి 'సల్పుట 
తలని గా చెటింగియయున్, 0 

మను. 6.69. 

“వాడు ఆప్పులతోనూ, ఇం ట్లో 

యిబ్బందులతోనూ సతమత మను 
తున్నాడు.” Ch 

సదా కాలం 

ఎల్ల ప్పూడు, 
కారీయా,. 26. 

సదావృ త్తి యిచ్చు 

సాహిత్య మిచ్చు, 

న్వయంపాకానికి తగినభోజన 

కాన్సీయా, పు. 2 

స్టా సదా 

బసవ, క 

| 

| 

| ఉందంబు మిూపలలం 

సన్నక సన్నగా 

మెల మెలలగా, 
cn CN 

“తిన్నని జిలిబిలి పలుకుల, గన్నియ 

౫ర౭గింప్రుచు ని, 

వున్నయెడక నే నచటికి, సన్న క 

సన్న ౯ రయంబ చనుచెంతు6 జామో.?” 

కవిక, 8.15. 

సన్నకు సన్నగా 

రహాన్యముగా, 

““ననుపుపల వుని సన్న క సన్న 
రప్పించి”? క్రీడా. ప్ర. 57. 

సన్న దెలుపు 

సెగ జేయు, 

“ముచ్చటలు డొల్సు రతిెకీళి కచ్చరించు, 

సన్న చెలిపి విలాసప'సన్న వదన.” 

కుక. 1.8391. 

సన్న పని 

చిన్న వని, 

“సన్న పుంగార్య మె? 

నింహా, 2.107. 

సన్నల జాయల జతురు లాడు 
సూటిగా పోటిగా నసనరసనా 

లాడు, 

““సానురాగంబుల కేరిం బాడుచును, 

సన్న లం జూయలం జతురు లాడుచును 4?” 

ద్విప, జగ, సు. 166. 

' సన్నల జాయల బలుకు 

సూటిగా వోటగా మూట 

లాడు, 

“వారు ననుం దల లెత్తి చూడగా, 

నన్న అ జాూాయలం బలుక తుని? 

పారి, 1.88, 
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సన్న వార నగు సన్నిధి "సేయు 

చిన్నగా నను. (వత్యతు. మగు, 
“సన్న వార నగుచు,'? “కృష్ట చె పపాయనుండు సన్నిధి మేవీ 

శకం, 8.18 యతని వారించి నసంజయుం జంపుటు 

సన్న నున్నంబుగా తన్నుకొను 

నలగ తన్ను కొను, 

వాడుకలోనూ క 

య సున్నంచేసేస్తాను” 

ఆఅంఠూరు, 

6s జో శి iis సన్న సున్న ంబుగాC 

యయమును.?” 

సన్న సున్నము సేయు 

బన్ని కొని 

పాలగాటజు “వేసినటు తెలగా. 
a) లు 

జేయు, 

సు న్న్న మును వాగస గా 

వ్రు) కాళితం వట్టి ఆ నన్న టే 

పొడితో సుభావేవనం 

చేస్తారు, దీనినే  పాలుగాటు 

అని చందిక అప్ అంటారు, 

ఆచ్చ డెలుప్రుగ నిపుడు (బహ్మాండ 

మండ్క,పంబు ఎన్నెల సన్న సున్న ంబు 

"సీాసెలి మను. 5్.లిరి. 

సన్నాహాభేరి (వేయించు 
యుద్ద వస్థాన భరి కొొటించు. 

యా ణి ౬ 
“కఆఅరిగి ప్రరంబులో ఏిరు 

గెటుగ సన్నాహా భరి చేయిం చుం 

జిదప,”? ఊఉ. వారి. 5,285, 

సన్నిధి యగు 

(వత్యతు. మగు, 

కకిదరాపాకుంండు... నయ సన్నిధి 

యగపటయు ,?? శివ, 1,107. 

ఈ త, వారి, 4.29. | 

అంతవటు, 
లు 

యను-చితంబు ముందల 

యాన తెచ్చిన? 

ఐడువు మని 

భార. శల్య, 2,8. 

సన్నాసుల తెరబౌమ్మ 
నన్నాసుల పాటి టికి 

బామ్మ వంటిది. 

అంెకు భితుమూూ గియ్నుమూ 

ఇట్టని దనుట, స్ 

వటి 
లు 

“దాసర్గ మి త్రి సన్న ను "అ- 

“తెర బామ్మా.” సుక, 8.20. 

సన మువిఖ క్ 
లి ఆల 

న భభందు. ఆభ య భష్టుడు 

అందు, ఇందు, న స_ప్తమోా 

విభ కి, 

డానిచె యేెర్చడి అందున 
జు 

ఇందున (న) లేనివాడు అని 

తేలినది. ఎందుకూ ఎక్కని 

వాడు అనుట, 

చూ, “తెలుగు జూతీయములు, 

న పవ్యసనాలు 
వ్ 

(గ్ర? పానం, ద్యూతం, 

"వేట, దొంగతనం, దండం, 

దూషణ, 

రమా, 10.184. 

స్ు సము[ దాలు 
అనానను 

లవణ, ఇత్వ, నురా, నర్పి, 

దధి, శీర, జల నము[ దాలు. 

కనా, 10.185. 



ఆక తిక? నమ నము 

సపాంగాలు , సమకొలు 

నాంము, ఆఅ మా తు డు, యత్నించు. 

కుం (తు డుం క్రో శ్ర ము, 66సా హా 'సకృత్య్యములు మౌోన్చ నమ 
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రాష్ట్రము, దుర్గము, న | కొల్పుట కె, కాకీ, 4.89, 

(రాజ్యాంగ విషయంలో.) సమము వచ్చు 

కకమా. 10.185. సాటి వచ్చు. 
విజయ, 1.100. 

చర వారాలు 

ee సమయము తెలుపు మం(తము, కుౌెహభము, | 

ఇం[దజాలము, సాొమము, ' un 
| ““జలజూక్ను! యిరా 'నంపరగిము న్నారు 

నడ చానము, శదవము, దండము. ప ల 

కమా, 10.185. క 

సభతో లేచి చెప్ప దగిన 

వనినంకో-చంగా వదివుందిలో 

(వశంసింవ దగిన, 

66ఏ కళంక, లేనివాం డీతం డని సభ 

లేచి చెప్పల దగిన? కల. 6, 

సమకట్టు 

1. చీరకు, 
6 

-చీర కట్టులో నవూనముగా 

నుండునట్లు (కచ్చ వోయక' 
C౧ 

గావచ్చు) కఠటువద టి, 
లు థా 

“భుఖ నిట్లి భ క్రురాలవు గచ్చడంబు, 

థవళాథీ. మతి యేల తాల్ప వీ వనిన, 
అింగవంతులు 

భంగి-గా నాపయి!6 

గాని లెంగులద్భషప్టి , 

చాలక యుండ, 

గట్రితి సర్వాంగ కచ్చడం బను-చు, 

గట్రినసమక ట్లు కాంత సూపుడును.ి 

బసవ. తింర్2ె, 

బై (వయత్నించు. 

కారి ౦ంపకె 'సవుకటినా. డిచ్ 
cn 

విర, 1,101. 
ఆపాత రా టు. కు స లలనా మా తాపాలు ద 

సమర తి 

నంభోగములో భేదము. 

కమా, 9.15%, 

సమర మిచ్చు 

తుం వర తలవడు, 

తన వింటికొప్పునం బాడుచుచుం 

(గనారనింపహా నాడు = సనమురంబు 

సనా కిమ్ము,”” హా, వారి, 1.18. 

4 

సముఖా ఆను 

కంచుకులూ బారూ రాజులు 

వచ్చునప్పుడు నముఖూి 

అంటారు. అనగా రాజు నన్ని 

గతో (నమ్ముఖము) ఉన్నారు 

అని యితేతులకు తెలియ 

జేయుట, 
““కించుకి చంచయంబు 'సముఖా యన 

పారి. 2.6. గదియ డి డిగి నన్ ఎ 
యు (అ ఇ 

సము(ద బలలు 
లా 

ఒక రక మైన ఆతు, 

తాళ్ల, సం, 10,172, 
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సముుదము కడచి ఓడలో | సరకు సేయమి 
నినుము దెచ్చు లత. మెట్టమి. 

కొండను (తవ్వి ఎలుకను “నరకు సేయు” అచేరీతిగా ఇది 

వట్టుట వంటిది, 

(శ్రమకు తగని ఆఅల్పపఫలమును 

పొందువట్ల ఉవయోగిం చే 

పలుకుబడి. 
తాళ్ల, సం. 9.285. 

సముుదమునకు ఏతము వేయు 
అసాధ్య కార్యమున క్రై స్టన్ 

[వయత్నము చేయు, 

ఎంత యీతం వేస్తే వూతం 

నము[దంలో సిళ్లు ఇ౦క 

"తాయా? అనుట మై వచ్చిన 

పలుకుబడి, 

66 ప్రపంచంలోని అవినీతిని నియ్మాలిం 

జూ అని వూనుకోవడం సము దానికి 

ఏతం వేయడమే,” చొ, 

రా, సము ..యేత మెత్తు. 

సయిదోడు 
1. సమానము, 

బి, స్నేహితుడు, 

“౯. ,.తదీయవిళాల నేత్రముల్ , తొలకరి 

(కొ మ్మెఅంంగు సయిదోడులు ఎ) 

(క్రీడా, పు. 78. 

“కలువల సెదోడు.? 

సరకు సప్పట 

నరకు, జం, 

“ఆహ "నెపమున  నూజాజు అడిగి 

పుచ్చు,కొని నయంబున6౬ దీర్పక పోక 

ఫపాళక్య సరకు నప్పుట 'నరి చెప్పి యర 

తాచు చెడగరపు డొక్కు. యాతోరి 

"సట్రికుక్క !?” పంచ, వేం, 1.74. 

కనబడదు. 

“సెన్యమున్ సరకు సేయండు.? 

జెమి, 2.46. 

సరస మాడు 

సావ్వుమును ఉజలుపుమాట, 

నరన మాడడం నవమూనుల 

తోనే అనుదానివె వచ్చినది. 
నెపు, 1.857, 

సర్వం తోటకూర 

ప దైనా సులభమే, 

బుక్కు, 

“శుంఠకు "సర్వము తోటకూర సంగతి 

గనుపట్టు,'? 

అన్ని 

గుంటూ. వూ, సు. బిపి, 

సర్వ దుంబాలా చేయు 
పన్నులు తేకుండా చేయు. 

కాశీయా. ఫు. 2కి, 

సర్యమంగళము 

బా త్తిగా లేదు, శా న్య ము, 

సరషమంగళం= మెేరం అన్న 

రీతిగా వచ్చినది కావచ్చును, 

“పానవిభూతియు 
శంబుశిి? 

ను ర్వ మంగ 

భీమ. 2.138, 

“కెదువు నున్న వూజ్యములు కంకట 

ఖేట శిర స్ స్థల(త్రముల్, లే దరద౦బు 

తత్తడి హుళక్కి_ సహాయము సర్వ 
మంగళం, వీదనుజుండు చిక్కె_. భయ 

ముటికి నద కలక Heya మనుః 
ఎక 
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సర్వ మధ్యస్తముగా 
డు 

బహాడుకొనునదిగా, 

కాకీయా,. 241. 

సర్వసామాన్యము 

అందతికీ తెలియునడి, 

అంతటా కాన వచ్చునది. 

“సంస్కృత భూయిస్ట్ర రదన, మానుగా 

సర్భసామాన ంబు -గామిలిి 

పండితా, (పథ. దీమా. పుట. 1కి, 

వరన్పరం 

6క-క్రాంచ్రి నల్లగా ఆఊఆండుటు సర్వసామౌ 

న్యము,?? వొ 

నరానరి చేయు 

చదును జేయు. 

“భరణి యంతయు సరాసరి జేయలం౭ాగా 
వలు?) 

సరికట్ల ౦ బెనంగు 

గుమానముగా చెను, 

“సం ఫుల్ల వాల్ల క భ ల్లమల్ల యుద్ధ మహాగద్ధత 
'సరిక ట్లుం ఇన గిజ్? 

వాంస, 8.162. 

శునివా. 2.88. 

“నన దబుదిని 
ఇద థి 

సరికట్ల బెనగు 

నవు ఉదిగా రతి! కేడ 
య 

నమరతి రామొనర్చ. 

“రక నాయంటి “రేయి€6 (బచండకుసుమ 

కాండదభండనమున సరికటలం చెనంగిల) 

సంక 2.69. 

Cail త్మ 

గుటెంల్రు. 

వరలు 1 ల 

అదే కాక, అంతే కాక. 

| 
“వాడికి నరికి చరిగా నిలబడ గలవాడు 

మనలో లేడు. ఇంక ఏ మనుకొని ఏం 

(పుయోాజనం CRE వా, 

 రకురిక  నాలుససమాట లెనేసరికి ఈవి 

“వాడు రాలేదు సరికదా ఒకటాతరం , 

ముక్కు అయినా రాలేదు,”? 

సరికి సరి 

నమూటరుమాాటు అవ్చగించగల, 

ణా 

ద లంకించుకొని సరికి సరి వడ్డించి వదిలి 

ర 

సరి కొత 
EN =) 

ఆభినవము. 

“ఈ ఆం-చు సీర “సరికొ తేగా బజూరు 

లోకి వచ్చి ఉఊఉందెలి 

సరి గడచు 

కడచి పోవు, ముగియు, 

“ఆకు. మారునకు కెశవంబు సరి గడ 

చుటయయు.”? శివ, 2,589, 

సరి గద్దె నుండు 

అన్హాననాసిను డగు, 

ఇది అత్యంత గారవాదర 

నూచకము, 

““సాబు మె నిన్నుు6 గొలిచి bass 

నుందుచా,”? తాళ, సం, 6.189. 
జో 

సరి గుంజులాట 

చిక బాల కీడ, 

పండితా. (పథ, పురా. పుట. 460. 
తో 

సరి గలు అందు 

కాము = 

కామె 

సనవమూనముగా విజయము 

చెందు. 

“కహశియి-గాం జేసి నరిగాల్స్పు అంది 

ర పుడు.” రాధి, 1.145, 

సరి చేసికొని వచ్చు 
చక్క. జేసికొని వచ్చు, 

వాడుక లో... “నువ్వ వెళ్ళి ఆ 

వని ఎలాగైనా నరి చేసుకుని 

రా, 



నరి.__నరి 860 నరజజునురి 

సరి నా వికాను ఇక్కడ స్నేహాము న 

వశము చేసికొను, దనుట, 

వాడుకలో .._ “వాడు ఆపి నది పోవు 

ల్లను సరి చేసుకొన్నా డు. తీరి పోవు. 

అనగా డానినగి తన (వియురా 

లినిగా చేసికొన్నా డనుట , 

సరి దాకు 

నది వడుం 

“నిండు నీ లయల థగ నదుల 9 చెల్ల 

వది దాంక్సే కదా కళా, 2,60. 

దలవపోయయ ““మును 'చెప్పినట్రికతలుం, 

య ణథార ము ల్య్రళంబున సరి దాంకె నా 

కనిన కళా. 2.168. 
“ఇవ్వి లియ పలుకులు 'సమగంబులం గా 

వనియును నామనంబునకు సరీ చాూంకి 

యున్న యది,.?? కళా, 7.205. 

సరి ను 
Ee 

ఉన్న డానితి నంతృ ఏ వడు, 
నే 

శ కరో జ్ర శ్రీవ ఉన్నా లేక 

కని బో వాలి, 

సరిపొత్తు కలియు 

నమూన మగ్గు, 

““జల రాతి నదులలో సరిఫాతు ఇలియు, 

కలయిక విబుభ సంగతి చేర్చువాండుం?? 

వర, రా, బా, పు, 12, పం కి, 20, 

(ఇప్పని నాకు సరి పోదు 

నరి వడదు, ఇష్టము "లేదు, 

జ్ఞ ప్పుని నాకజొ సరి పోదు మోకు 

తుచ యింపం జాలఎ నిప్పటునన్ .?? 
లు 

శుక. 8.891. 

వాడుక లో... “వాడికీ నాకూ 

నోరి పోదు,” 

పోయినా "సరి 

CR 

చాలా భా దాదా పలా డనాలాన నాయానా నడుమన 

రాంరాం దానా నానా వాలానా లాలాజల డా ననాద పాస నచా సాపు నాగా 

““ఆఅభుంబులున్ మరు, వాలా భాగ 

వలులతో “సరి యె సరిపోయు నన్ని 

యున్.” పాండు 5.64, 

సరి బేసి జంట జరపు 

““౫రిమ క్తి నెంకళుక కరుణించితివి 
నన్ను, నరివేసి జంట జరపకు మింకను.) 

తాళ్ళ, సం, 10.208. 

యాల సరి జేరు లాడు, 

సరిబేసు లాడుకొను 
నరిజేనులాట ఆడుకొొను, 

వక్క_లను గానీ, అలాంటి 

వాటితో గానీ ఆజ ఆట, 

ఒడిలో వాటిని పోసుకొని 

చేతిలో కొన్ని టిని వట్టుకొని 

ఎదుటివాది యదుట ఆ పిడి 

కిల నుంచి “నరా? చేసా?” 

అనిఅడుగుతారు, వాళ్లు ఏదో 

ఒకటి చెప్పగా పిడికిలి తీసి 

వాసిని యుంచి చారు చెప్పి 

నదే అయితే వారికే యిచ్చి 

వేస్తారు. నరి శాక పోతే 

వారు వీడిక్టోే ఉన్నన్ని 

ఎదురు ఇవ్వాలి. నరి ఆంెకు 

నరినంఖ్య, జేసి 'బెసినంఖ్య, 
“చలి వాపి ఆమె నిద 'సరిచేను లాడు 

కొంటా, కలనితి విటు నన్నూ కాజా 

మణి? తాళ్ల, జుం 8.620, 



సరసి 861 నర... నవ 

సరి వచ్చు సంనరు 

సాటి యగు, నమూన మగు, చూ, అత్తెసరు, 
““ఆవనివరుల యాగంబులక శరి నలి చప్పుడు 

వచ్చు.” భార, అళ.4.179. “సలినప్పుడు లే కమెయిం, దొలంగిన 

కాశీ. 5.2రిలె, -సెన్టంబు లెల్ల దాడి దొడి నూరం, 

సదివాదు గలయంబడ్ కోటదిక్కులల, బలుకక 

నవమూనులు, బంధుమిత్రులు, 

““సరివారలలో చాక చేని, ఉదరపోవమ 

కుల పొరుగున జేరి తొలి నేం జేసిన ?? 

త్యాగ రాజ క్త రన, 

ఈఈ విధంగానే (పవ _రించా వంకే 

నసరివారిలో త'లెతకాని తిరగ లేము. 

"తెలుసుకో ఎలి 

సరిసదగా 

నతవుత మగునట్లు. 

““సవనాశ్ళ్టము wa తు కక్కు సంబు 

లన్, సరిసద గా” (వేసియును. 93 

జమి, 4.77, 

నామ 

సరి సప్పుడు 

““-వూసవోక ముసానమ్ము ముద్దరాలు, 
దారె సరి 'సపు లేక పాతాళ మునకుల, 

చాను గాడుహోలు నొకకొంత తడిసి 

చసనిం్క గుతిలపటుపరె నృపుబ౦ట్లు 

గుజణల బాదు.” కాలీ, 5.266" 

చూ, నడిసప్పుడు" 

సరి సాటి 

నవవానము, జం, 

66 బఈడుదోడును సరిసాటి యెందు 

లేక,’ వాం'స, 4.190. 

సరి సేయు 

సాటి చేయు, 

“ఇతరభ్రురములు సరి సేయ నెట్లు 

వచ్చు.” 

కా, మో, 8,184. 

గుజగుజలు వోయెం చారులు చబెగదకొటి 

ఊఊ. హారి, 8.81, 

చూ. సడి చప్పుడు, 

సలిలకాషాయవస్ర్తము 

నర కాపవోవతి, 

“ని ర్వా భిబిలముగా ెటే వీంగు బొజ్జ పె, 

సలిలకా పహాయవ సము భరించి,”? 

కాశీ, 7.186, 

సవడికాడు 

యుదంలో ఒక విధ మైన 

ఆయుధ భారి, 

నవడి అన్న ఆయుధం 

ఎలాంటిదో తెలియదు, 

కుమా. 11.40. 

చూ, విలుశాడం, 

సవతితలి (పేమ 
తనా. 

వతు పాతముతో 

దర౯ణ, 

నవతితల్లి కి [వము తక్కువ 

అనుట వై యేర్చడినది. 

“సం స్కృతపం డితులక తెలు గంటు 

చవతిత లి (పేమ. 93 

నవతి పోరు 

తగనివగ, 

““ఏమిేళు! మో రిదరూ ఎక్కడ చేరినా 

గిచుకొంటూ తంటా మోది చూడ 

చరాపుని రా 

సము. 



సనా 8639 న సే...సాం మా 

బోతే సవితివోరుగా ఉందీ 

చూ, “సవతి మక 6. 

సవతి మత్చరం 

చేయడం అని పూర్వం అల 

"వాటుం, 

“తనతో ఎవ రెనా కుస్తీ చేసి గలి సే 
నవతి బోరు. వాడిని పెళ్లి చేసుకొంటా నని సవాలు 

చూ. సవతి పోరు, | చేస్తూ ఒక ఆడవసాదు ఆ మధ్య 

సవతు వచ్చు ల. (పకటించిండి, 99 వా, 

నాలి వచ్చు. ససెమిరా 

కచ కవర్లు రులతోడ సవతు వచ్చు. బొత్తిగా, వఏమా(తేమూూ. 

జెమి. 1.5%, **ఎంత చెప్పినా వాడు ససేమిరా 

సవనసవగా చేయ నన్నాడు వా, 

ఈ కఇవా రలు 'సవసవగా, నే విని (పా అత్యధిక వునుట, నవాలత., 
శ్వూరీ! యే ననుకో౦ంటిక ఎ” i క్ 6జవాపాద లశ్షభచము, 99 

శుక. 1.697. సింహా 2.12. 

సవసవలుగా విను ““నసపాదలశకశు అనురామరపం రక. 99 

చూనాయగా నిను, కరా సింహా, 2.17. 

క్ భూ, సవాలక్ష, 
కర్ణి కగా. 

Hes నుండు నంతేట్క వారల యంద 

ములు 'నవ'ససవలుగా విని య, య్య్య్యూ 

“ఇల గుజగుజలం బో. 

సహ[సగుణముగా 

"వేయింతలుగా. 

66 దంబరీకాచం, (దాద్యుపమా నశోభక 
శుక, 8.497. సహా (సగుణంబుగ "హె చ్చం చేశ 

ఈ నవి” (శ వణామునకు దగ్గ వంకాంద్యఖిలాం గలక్మీ మది కందిన 

అగా నున్నది. యంతయునుకొ నయించి.) 

అ పభా. 2,109, 
నవారి చేయు ఆ 

సహారా అధి కారము చేయు, 
కాత. 8, కరూన్యము, 

సవాలు చేయు మాటా, 7౦. 

నహి చేయు భా లెంజి చేయు, 

-ఈ అర్థంలో యిది యిటీవల నంతకము చెట్టు 

యేర్పడీనవలుకుబడి. కాశీయా, 821. 

"వేలంపాటలో ఒక్కౌె-క్క-రూ సాం్యబాణివ త్రి 

ఎక్కి-స్తూ పోవడాన్నే నవాలు ఊదువ త్తి. 

వా. 

నన్ననన్నగా. సవాపాద (సపాద) లక్ష 

జ 



'సాకిటసాగ ల్ సాట__ సాతు 

సాకిరి వెట్టు 
సాత్మ్యుము పలుకు. 

ఏకత మె వున్నచోట ఏ మన్నా 
నమరు "గాకా సాకిరి వ స్రేటిచోట 

సాధించ సేల,”? 

తాళ్ల, నుం, ఏ,5/76, 

సాకు "పెటి 
ఈం 

ద్నిమి-”ఊచా చానిమో చా 

“వటి అన్వావ దేశముగా. 
కు 2 

కుమార, శత, స్, 

సాగ దీసి మూర వేయు 

1. అలసి వోన్రు దాక 

చేయించు, 

““రామరామ! ఆ యింట్లో ఎవరు పని 

చేస్తా రమ్మా? es యిల్లాలు అర్షశ్నాతి 

దాకా సాగ దీనీ మూర చేస్తుంది. 93 

వా, 

౨, అనవనరంగా జెంచి చెప్పు 
న్నాను అనువల్ల కూడా ఈ 

వలుకుబడి నిదివించడం కద్దు. 

“ఏమిటా! గంటనుం-సీ సాగ దిని 

మూశేస్తున్నాను. అ బేమిటో తేల్చి 

వళ్ళా 

ఇ 
య ని 

చుపు .”) 

సాగ నంపు 
ప్ో అచ్చు. 

““ఆఅవటూ తముల డటు సాగ నంపి 

యనిన?) ఇ విప. 4.87, 

సాగ బడి (ముకు. 

సాష్టాంగ వడు, 

“కా దటందువు గద దాని కాళ్ల 

మోంద, సాగల బడి (మొక్కి యిల్లాలి6 

జక్కుల జూడ.” భక, 1.526. 

క దంల. తల కాత... అదా దాన 

ఆమి ద కాజాలు లా గజా కరాడాాలన. వమన మా పద అమ టను. 2 atta 

సాటవ పెట్టి తిట్టు 

కి వ్ర మోద ఎలుక మీద 

నెట్టి సూఠిబపోరిమాట లను. 

ఆడవాళు నరివడన వ్వుడు 
CN 

సాటువ చవెటి తిటడం 
రం మఖ 

చాత, 

కర్మ వభ వపిల్లి చచ్చినా కదలదు,’ 

I" 

“ఎన్ని సార్లు కొడితే నేం? ఈ కుక్కు_కు 
ఈ వొంగబుది వచదులుతుంచాళి 

సాటికి బేటికి 

సాొటికి, 

“దేవికి వేడుక యవు నని, చేవరయును 

వరము లాసంగ దేవర గనుచున్ , 

"దేవియు సాటికి బేటిక్క, దివింపలొ దెత్య 

శిశువు తేజము నొంచెన్ ఎ 

లా 

గమ 

జుం. 

ఊఉ. రా, 1.265. 

నాటి వచ్చు 

నమూన మగు, 

““నసీతపంబునకోం బోల్చంగ "నెందును 

సాటి వచ్చు నే?” విప, 2.95, 

సాతాని సామవేదం 

నే క్తి కా నుని వి ద్వా 

(వదర్శనం. 

సాతానివాడికి సామ వేదం 

చెవ్పడం ఏం వచ్చు? అను 

టె యేర్పడిన వలుకుబడి, 

గొలఅసి సా ష్ాం త్య ప్ ద్య 

లాంటిది, 

సాతు వడు 

బిడారు కొల్ల పోవు, 



సాత్మ_. సాదు 864 ఇనా న 

*ళమ తా ౦తసహూోదరుండును నొకం 

డరుడాంచుచు సాతు వడ్డ వ్చ తాంత 

ఊతటేంగి.. ఆము, 7.20. 

సాత్యారించు 

ఊజాన మిచ్చు. 

క“సకలధా1తి (బావ్య్మాణంలకు సాత్కు_. 

రిం చె.” భార. శాంతి, 1.248. 

సాదుగామిడి 
వికి సాధువుగా కనిపిస్తూ 

దురాారం ఇ నవాడు. న 
యూర సపాదుకులమ: 

సాదు పలవ 
చూ. సాదుగామిడి, 

సాదు పిసాళి 

సాదు గామిడి, 

సాధువ్రగా కనిపించినా 

దుర్మాళు డనుటు. 

సారం, 8.56. 

సాదుబిడ్డ 

మంచివాడు, సాధువు, 

సారం, లి.55్. 

సాదు రేగిన తలపొలమున గాని 
నిలువదు 

ఉ త్తమునికి కోవం వ సే 

గానీ సామాన్నంగా “రేగదు, 

దానికి కోవమే వ స్తే ఎవరు 

వట్టినా ఎంతే వట్టినా పాలి 

మురవరకూ వోయి కాని 

ఆగదు అన్న డాసివై వచ్చిన 

వలుకుబడిె, 

మున్న థావేళ విలసనమహీ్వము నెజప్పు 

తపసి6 గని సాదు రేగిన దలపాలాన, 

నిలువ దనుమవోట ని జ మయ్యె Ets 

డటంచు.”?” 

కళా, 8,41]. 

సానకింది దీపము 
మానినీ, 40. 

సాన[కింది వన్నె 

నలుపు, 

గంధపుసాన మోది వెపు 

గంధం తీసి తీపి చాగా అరిగి 

కోల వడి నున్నగా ఉంటుంది. 
C౧ 

(కిందివె పు గరుకులు గా 

నల్ల గా ఉంటుంది, 

సాన [కైెంది వెన్న దానివన్నె.”? 

(శవ, 1.87. 

నాన పట్టు 

రాచు, సానమోద వేసి అరు 

గునట్లు రుద్దు. 

“నరౌశుటి యసల్ ఉచ్చి నీరజూపు, 
సాన బట్రిన రాపాడి చలి ముదిపీ, 

పదను సుధ నిడి చేసానో పద్నభ వుండు. 

మను, 2,86. 

యూ, సాన బటు, 
ళం 

సాన బట్టు 

వదు నెక్కి.౦చు, 

దాతటిం, 
అ 

పదును 

కత్తులు ముదలగువానిని 

వదు నెక్కిాంచుట కై నాన 

వటింతురు, 
లు 



సామా. సాెర 

కకసోనలి 

మనం, హారి, 1.75. 

“వేల్పు దొ,య్యలి నును సాన బట్టి 

న యునంగనని 

యమెనన్ 4”? మను. 6.24. 

యా, సాన పట్లు. 

సాబాలు 

సగము, 

కారీ, 5,197, 

సామిలాతు 

నజూయకుడు. 

పూ మిలాతు చేరిక, 

కాశీయా,. 41, 

సాము రెం డయినా 

ఎంత చిక్కి. పోయినా, ఎన్ని 

కష్టాలు వడినా, 

పత. రెం డైన మ-చ్చరకించు కే 

కాని గరువంపు పిజికిము ష్చైజఅుంల 

"లేదు. -వేంక కే. 1.9. 

సాయరు చావడి 

కస్హ్రము వాను, 

విేశాలనుంచి వచ్చేవస్తువు 

లకు వన్ను వసూలు చేయు 

తావు. 
కాశీయా, 140. 

సారి వెడలు 

నన్నద్ర మె వెడలు, 

“సామి వట క్ విని సారి వెడలి, 
యొక్క. మలచంత గడెతజ వున్నల€ 

శుక, 1.247. జాలం,?? 

సారె యొడ్డు 
పాచిక చేయు, 

2.55 

బతికిన మక రాంకో శం 

"వరాహా నచాణజవెరా 

సాలీ___సావీ 

చ వ పి కషమదకు నాకు క సూత ధారుం 

, ఊతంకించుకొని యుల'నసంబున సారె 

యుొుడి తొమ్మిది చాయంబుల కెచ్చినం*” 
G 

ఈ. హారి, 8.128. 

సొలిసి పోగు 
దుర్భలము, బలహీానము. 

చంకౌుళ. 40. 

సాలె పద్దు 

నము రానిది, 

సాలెవాని లెక్క. వడు నూ 

శంకు ఆరున్నర మూడే 

ఈంటుంది, దాసివై వచ్చిన 

వలుకుబడ్ి, 

రాధి, 4.79. 

సాళులు పెట్టు 

జతే వణజచు, ఆ వరునలో 

చేర్చు. 

సాలు” దున్నుటలో ఏర్పడు 

నాలు, 

“(హొరికమలా ననా మ, నేళ్వ రాదు ల 

జచ్చిసక్వేశుతోడ, నన్ని సాళులం 

"పెట్ల గా నెన్న దీవు,”” కమా.6.27, 

సాశెముత్ నూష 

రాగభింగులను చూపించు, 

సాళగ తాళగతు లనీ సాళగ 

(నాటు రాగ మనీ ఇందులోనే 

(వరరూాగము లున్న ఏ. 

పండితా, ద్వితీ. పర్వ, వుట, 805, 
సావి వోవు 

నాతి యగు, 

“దై వికము మా స్వత ౦(త్రముతోం 



సాన... సాహో 866 సాహో... సింహా 

నాడ సావివో న్నండు సంసా | సాహో యను 
రము.” తాళ్ల, సం. 8. 05. యుథ్వాదులకు పోవునవహ్వూడు 

సాసముఖా ! జేయు ధ్యనివిశేవషము. 
“దాంగు బళా” లాంటిది, ధ్యన్యనుక రణము, 

తాళ్ళ, సం. 7.287. 

సాష్టాంగ పడు 
సాష్టాంగ నమస్కా-రం చేయు, 

'నేలవై ఎనిమిది అంగవములూ 

"తాకునట్లు నాగిలవడు, 

చూ. సాస్రాంగ మెలగు. 

సాష్టాంగ మెజగు 

సాపహ్రైాంగ ముగా న మ స్క_ 

చెంచు, 

“ఆ వసనిషున కరి సాసూంగ మెఆంగిల) 
అ థి 

'జెమి. 6.4. 

సాహిత్య మిచ్చు 

న్వయంపాక మిచ్చు. 

యూ, సదావృ తి యిచ్చు. 

సాహోనినాద మిడు 

“న బా నని పలుకు, 

(వోత్చాహా వజుచు, 

ఈళనవలాదోదూ శ్ర కూలంకష, సన్ 

న్ఫూరికి సందిదండల భళల్ సాహోోేని 

నాదం బడన్ 4?’ మమ, న్,ఏిపే, 

సాహో యని హెచ్చరించు 
(పో త్స హాంచుట లతో అను 

మూట మె వచ్చినవలుకుబడి. 
ఈ... 

““రాచక్రామరుల్- 'సన్నదు లె వెంట రా, 

సావో యంచును హెచ్చరించ విభుం 

శుతా+వాంబు నవంధిలలగన్ ల” 

రాజనో, 5,27, 

6ళశ్వాంబ్ర్శం బాహా బెనం 77నుసాపోో యని 

కింతుపాదుకశ వా రహి. గ ఐన్ టి 

పహాంస, 1.29. 

సింగడు బూరడు నగు 

ఆబ్బ వోను. 

““ాప్రిన నంతరంగమున నింగందు 

బూరండు నె |పియంబు సాం, పుష్ప 

తెలంగ బల... 

పంచ. వేం. 4.147. 

సింగమును బేరాడు 
తలకు మిందినవనికి దిగు, 

బాలనీతి. 55, 

సింగారము చిందు 

సారం. 8.86. 

సింగినాదము లూదు 

కము లూదు, 

““వాదించ వెజ-చీ సీంగి నాదా లూం౭దు 

కొంటాను, సోదించే రంటా కొొందణు 

జోగు లె8.? 

సుర, తాళ్ల, 7.12. 

సింహనాద మిచ్చు 

వింహానాదము చేయు. 

సింహానాదము చేయు 

యుదాదులలో కోవో (బే 

-కాలతో గర్జించు. 

సింహాంవ లె గర్హించుట గనుక 

కింహానాద మైనది, వ్రింహాం 



కిందా. సీం పో 867 సరసి 

మనకు వరా [కమ [వతీ 

కం కదా! 

““సంహారరయ్మదుని చాడ్పునం గోప, 

రంవాస్ఫురణ మయిన సింపహానాదంబు, 

వూరిం చి,” బన, 4.92. 

సింహస్వప్నం 

(ఆ చేరు చేప్పు హాడలు, 

వఏనుగునకు సింహాం కలలో 

కాన వస్తే ఇక మరణించ 

వలసించే నట, తద్యారా 

వచ్చినవలుకుబడి, 

వాడుకలో నూ ఈన్నది. 

“వాడికి నా పే రంకు సింహా 

న్వవ్నం.. 

సింహావలోకనం 
గతవరిచీలనం, పునరా 

లోచన. 

నం పూం౦ ఎగిరి నెను 

దిరిగి మెడ మాతం (తిప్పి 

చరాచినట్లుగా చరా-చుటు, 

లతణయాూా వెనుక చెప్పిన 

దానిని ఒకమారు నెమరు 

వసనుకొనుట -- ఉవనంపహోరం 

లాంటి దయినదిె. 

సింహాసన మిడు 

కింపోననము 

జేయు, 

*క ఆ ఫ్రుడు రుక్మిణి కనుసన్న నబ్బముఖులు, 

రత్ననింహాసనంబు నారదున కిడిరి.”? 

పారి. 1,46. 

నధిప్టింవ 

| 
| 
| 
4 
సేకవ ట్లాడు 

“కరక నాలం డన్న -వంక్ంత తక్కు 

వయితే నోర్వంగ లే కమ తో, నికప 
టడు-చు6 ఇదకూంత లిడ -గానీం 

బెట్టి... సానందో, 8,82, 

సిగకోతల మారి 

కలపహాకాది, 

““నముళలకు మగువల ఆకెదలో6, బగ 

లాదవంయగల్డ6 జేని చేలుర బగలును దగ 

జెకా, జనగడంబులు గల్పించిన, ని౫ 

కోతలమౌారి వండు శిషవిచారా 1? 
€ం 

సానందో. 2.890, 

చూ జాట్లుపట్లు, 

సగ పువ్వులు చుట్లు 

నిరోభూవణ మగు, 

“ఆభయం బనునది నిగ పువ్వులు 
వి 

జాలు. భర్మజ. 97.9. 

సిగబంటిగా 

పూర్తిగా, బాగా, నమ్ము 

దిగగా, 
ణి 

“భుజియిం చెం (బజ భుజూభోజనం 

బులు నిగ్యాబంటిగా. చొలు దొ లవంటక 

ములచ పాండు, 44.4, 

సిగలు విప్పు 

తల వెం డుకలు పివ్వు, 

“చెప్పుటట్టలం శోధించి సీలు విప్పి.) 

ఆము, 7.14. 



ఖా సోన 

సిగ వోయిన పోని మని 

వ మయినా నేర అని, 

కడకు తల పోయినా సెరే అని. 

శక హ్రాం శ్రి9ి మౌా టికి నకటూ 1, వ్ర 

వోయినల బోని నుని, తగులుదు 

రుపనాథు లాసుధాకరవదనన్ ఎ” 

కుక. లీ.274. 

సిగ్గు చెడు 

నగుపాట్ల పా లగు, అవమా 

నము చెందు, 

65ని ౦డొన నభ సీగ్లు ఇడితీ నున్న కథలు 

జాప్పు చల? కా. మా. 8.160. 

సిగ్గు చూర బోవు 

“నుడిని ఇలి సి గెల చూరల బో 

గలదో) తాళ్ళ, సం, 12.248. 

సిగ్గు తీయు 

పాపము తీయు. 

“కవాలా వంట తీనుకొని పోతే మన నీగు 

తీచేసాడు ఒట్టి -ఎకిలి వధవంి” 

వె, 

సిగ్గు దెర్చు 

సిగ్గును తేటవడునట్లు చేయు, 
“అవ్యామలో చన యత ని జూా-చి, 

చిజుతనగవుల జెప్పల నిగ్గు చేర్చి.” 
ఆ. వారి. 1.76. 

సగ్గు వపజుచు 

అవమానిం-చు, 

66 గురుకు చంబులతళుక్కు_.లు మేలి 

బంగారు, నిగ్గుల నొక యింత నిగు 
౧ 

కుటుంప,?? రుక్మాం, 2.144. 

సిగువాటు అగు 

నగు చాటు లగు, 

868 ఇిస___సితు 

“గటి” సీమగం డెటింగిన, య ట్రయి 

నను “సిస్తపాటు తాం గాచి చెలియా !?? 

హూంస, PAs 127. 

సిగ్గు హ్ 

మానము పోవు. 

“అప్పుకంెకు సీగ్లు పోతుంది.” చా, 

సిగ్గు లమ్ముకొను 

మాన వముముఎకొను. 

“ఇట్లు నట్టు ముట్ట రాని యయ మెన 

తొరుదోలు, కటి కటి సీగు లమ్ము 

కాన్న వారము, 9) 

తాళ్ల. సం, 11.2. 

సిగ్గులు చణచు 

మూనభంగము చేయు. 
“ఏం "తె న జవరాం[డ నీగ్గులు ఇెర-చ 

రాదు.) తాళ్ళ, సం, 8.150. 

సిడంబు దించినవాడు 

ధంజమును తిసి "వేసినవాడు. 
““నిడంబు డించినవానిని...దల దీర 

విడినచానిని.”” 

భా. 19, 

ఖు ర, ఫీమ్మ, 8,308. 

విత గుడు 

ముండి, బండ వాడు, 

విలలను ముదు గా దం 
ళం ళు 

ముండి వా డమ్మా' అంటుం 

మ నస 

“ఈఏ మెడ వంచింప చేయును బవల్నుు, 

జేయి డిం డిట్టి నితణగుండు నలం డు? 

బసవ, 85.60. 

సతుకు బొతుకులు 

జంట వదం. 

యితని నితుకు బొతుకు 6ళవ్ప్ ౦౫ రాయ! 

అన్ని, గొట్టం 



స్పీద మీది స 
థె 

సూతమౌ, తెలియ 'సంగు లెల్లల దీత 
మిపుడు.?? చేంకెకు. 8.161. 

అట. ఇన అన్నం 
వ 

సిదాన్న ము, 

కనిక ముయినలి యన్న ంబు సతి కంది, 
ర న్ా, 

నట్టి "పరిపక్వఫలమును.)” 
శవ, 2.42 

యు పస మ 

సిబ్బితి పజబిచు 

సిగ్గు వణు-ను, 

కానీ, 279 

సిబ్బుద్ధి వదల బలుకు 

విసుగౌ త్తించు నట్లు, కోవము 

వచ్చునట్లు మాటాడు కొవ 
ఉడా లు 

చచ్చును. కణాల జూపి తాలతో 

gs యివ్వ తేదు - యూూసి, 

(వతిలో. కోతాల ఆకెక్క-సివాని 

లోనిబే ఈ వదవూ, 

“కత్రను నీబ్బూది వదలం బలుకు చున్న 

వారి నందం గటామీం-ది?? 

కమా. 6.16: 

సిరి సింగనవ తి 
Mn 2) 

రిక రక మన పిల్లల ఆటు. 

తాళ్ల. సం, 10, 172. 

సిరి సింగన వ త్తి జేయు 

ఆటలాడం, 

““సురఖగము లిచ్చటికి భా, సురగతి 

వచ్చినను నుజణక చూడక యిపు డీ కర 

జిని దఆజఅమితి రయ్యా, నిరినింగనవ తిం 

జేయ జెల్లుని మోకన్ ౨” 

నలద, 8,142. 

కిచ్చి, తటుకు నితని లింగు లిటుకులు 

విలు మీతే 

ందు 

రుడు. 

కల్పాంత తోడల 

నల? 

సిలుగు చింత లేక యుండు 

సిలు 

ళ్ A x 
(ల > 

బెరలుచు నీలు గంద 

తొక, సం, తి.40. 
మక్ 

దొ గుల్మూ పమఇణూర మూ 

చేకుండు. 

“హారం దలం-చిరి చా కేమి నసీలుగప 

మంత, లేని యివ్వ్టి కొదు లింత మాని 

కని,?? ఈ. వారి. 5.280. 

సిలుగుల పెట్టు 

కు 
౬ వం, 

“ఆ 'పసిండిగిన్న్నె మొవ్వరి, చే పడియె 

నా విరి నేల సీలుగుల6 చెట్టం, జాపో 

భుతు గా?) విక. 5.28. 

సవ మాడు 

దయ్యము పట్టె యాడు, 

శకస రప కడ్డము గాగ బడి నివ 

మాడుము కొదవకార్యము చూచి 

కొనంగ వచ్చు. శుక. 2.850, 

చూ, శివ మెతు, 

సీత పుట్టి అంక చజచిన 

చందాన 

“నీత్త పుకు లంక చెజి' అని 

సామెత, 

ఊానిమిోాద 

జనన 

ఏర్పడిన మలుతు 

66ర్సీ త్ర పుటి అంక చెలచినచందాన, 

జులుం చగనిముదుపటి యని 
6 ఓ అం యూ 

శుక, 1.459. 

చూ, నీత పుటి అంక చెంం-చినటు, 
అం cn 



ప్రీ నీరా_సుంకు 870 నుఖ__సుడీ 

పీరాము సేన దులోనుండి తలంటు కొన్న 

వానరై న్యం. వారి తలలవై పడునట్లు 

అనంఖ్య్యాక మనుట. | చలుగు, 
“మబ్బు ేరడుపాలముం,  చెలెడం ఇది ఒక ఆచారము. 
జూచిన ధరణీ, వల్లభ! సీరాముసేన | మన యిళామాధనులకు శోభన 
చాలు మెకంబుల్ ౨౫ మను, 4.16. మటంచుల, జల్ల గాల చాడి సుంకలు 

వీలామాలపు చింత చల్లి రఫుడు.?* ఇ భా చేవియమను, 

అనవనర మెన దిగులు, | సుఖము మరగు 
సా కాళు శత, 9, సుఖమునకు అలవాటు వడు, 

మఏీవదించు 66జ్చరత కేళుల నలరింప సుఖము మరిగి 

చీత్క_రించు, బున గొట్టు, . వాంస, 5.176. 

ఘీంకరించు. ““నసుల్గుం మరగిన దాసప్ప పదం మరిచి 

““మదకరుల్ సీవరించు నెలుగ్కు నవ wer చ 
ఘనారవ మని.” కమా, 8.6. | సుఖరోగము 

సుంకు రాల్చు (స్రీ వ్యాధి. 

-వేధించు, నలచి వేయు, షః 
6సురవైరులను బట్టి. సుంక రాల్చి తిరుగు "లేనిది. 
తిని. వరం రా, సుం. 167,20. | (ఆ ఊళ్లో ఆ రెడ్డిగారి మాట నుగీ 

జొన్నలు, నజ్జ్ఞలు ముద వాజ్ఞ్జ క చెల్లుతుంది.) వా, 

లయిన ధాన్యాల కంకుల నుడి గాను 

గింజలమై నుండు దానిని [కిందు మాటు లగు, 

“నుంకు” అంటారు. ఆ కంక ..శకాసల తోకచారాశిలో నుడి 

లను నులిమి గింజలు రాలు | గొను చుండ.) 

టను సుంకు రా ల డం 

అంటారు. 

సుంకులు చల్లు 

చెండి ండ్లు ముద లయిన 

వాటిలో తలం టప్పుడు 

భాన్యాన్న్ని పాటలతో దంచి 

ఒక చేటలో పోసి డానిమోద 

ఒక చేట బోర్షించి ఆనం 

వర. రా, అయో. పు, 801, పం _క్రి,.19, 

సుడివడు 

చిక్కు_కొను, చాధవడు. 

క కబ్ సుడివడ్డ ఇవామలం జుట్లు ముట్టి. 93 

జెమ్. 1.45 

“లివుని నుదుటికంటి చిచ్చుచే నుడి 

వడి,”? వీర. 2.118, 

“వె క౪ంపాయనుం డెంతయున్ నుడి 

వడెన్,?) భీము. 2.99, 



సుత___సున్నం 
ళా 

871 సున్న సున న్న 

“కాలాగ్ని చేత, నుడివడు మునితనూ ' 

జునక “న వతు? 

గా బారి, కుథ, పం డి 2172. 

6 వైలంంఫు కట్టించిన "సెట్టి ధర్మం 

సుడివడ వంజంగ నడపు తల్లి”? 
వింహో, 85,228. 

“లేవు గళమున కుది గా లేక యాడ 

సుడిపడుచు లోన దిగి ఇడి యడుగు 

పట్టి, దరము దర మూని మొల సేయ 

దాని కిప్రుడుు దర మచెడుపేరు విడు 

వక తరలి యుండెౌ.”’? రసిక. 2.92. 

ఇందులో సేవ ఉన్నది. 

సుతరామూ 

"చెల, 
య 

క్రొత్త, 99, 

సుదకు వచ్చు 
న్నృతికి వచ్చు, 

వకమునకు వచ్చు, 

“సాగోటాలయెం నోరి. నుదకు వచ్చిన 
యంత, వింతవమాటల 

సర్చు.? 

సుద్దులు కల్పించు 

అవదూరు కల్పించు. 

కళా్చాదచికము వాలదు 

గల్పింతు రెందు సుజనులు గల చేల్లి? 

కళా, 6.158. 

-గారవింప 

0. 2.894. 

పులి,  సుదులు 
యల్ 

సుదులు చెప్పు 
ద 
డంజూలు పలుకు. 

వూ పాంమయువనికి వేసు చూుాంళలొెం, 
ద 

డూరాననుండి సుద్దులు చెప్పేవు.” 

మామా. పు, 19, 

సున్నంతోకి ఎముక లేకుండ 
చితుక గ్ట్టు 

ఒక తొటు, 
వ్ 

! సున్న కు సున్న మాళికి పహాళి 
౧ ౧ 

డానికి డానికి సరి పోయిన 

దనుటు. 

eg వచ్చే దానికీ వాడు చేసే సెఖర్చుకూ 

సరిపోతూూ ఉంది. 

హాల్గికి హా ల్లి” 

పూర్వం "తెలుగు "లెక్క-ల్లో 

బ్రహప్పటివ లె రూ పాయలు 

ఆణాలు చె నలు కాక 

రూపాయ, పాతిక, న 

కానులు అనుదితిగా వేస 

స్ధానానికి ఒక ఘ్రాన్క ల 

సున్నకు సున్నా 

మ. 

హా ల్లిలు జాతు, పాళి 
॥ ఆం cn 

సత, 

ను రుం న్న్న చుట్ట 

నామము పటు, 
లు 

జ్ ననుట, 

కులాబారములకు సున్న చు స్పైడి 

తు సంపన్న కూరా కస CE 

Te ఊరత్త, 65, 

సున్న చేయు 

వము) చేయు, 

క కను "కుల్ల సున్న వేస్ (9? 

విప. 4. 15. 

సున్న బెట్టు 

మూానగించు, నున్న చుట్లు. 

“సారిడి నిందటే కనుగట్లి నున్న 6 
బటి) రాధి. 4.81. 

నున్న సున్న గలియు 
దానికి డానికి సరిపోవు, 

లెక్కలు వేయు నవ్వాడు 

“సున్న కిబం నున్న” అనుట 



షా నచ్చినవలుకు బడి, 

“శేషము మిగలనవ్వడే కదా 

సున్న వచ్చును, 

“పన్ను. అన్నియు సున్న సున్నం 
గలిసె నని యప్పుల6 "జీలి-చి యొప్ప 

గింతురులి) ధర్ముజ,. 

సుబ్బు సుబ్బుల 

కతూపాలముతో, 
“సుబ్బు సుబ్బు ల దూరల౭€ జూతు 

రోొకొ.. 39 కకం, 8.48. 

సుయ్య మనిపించి చుక్కల్లో 
గ 

పెటు. 
ర 

-వేధించు, 

కొత్త, 120, 

నురకాని యంత 

కానంత, 

పాప మెనం బుణం బెనన్, సుర 

కానియంత చేసిన” పాండు. 4.186. 

సుర గజ్జెలు 

(మో యు చు న్న్న గ జ లు, 

5) ద్దు లకు క సేవ E జ 

కున్న గజ్జలు కావచ్చును" 

“హమ లపరంతంబులు బలని తదయు 
యి 

రమ్య, మగుసుర గాల పగిది గాలి 

కుమౌా, 5.22, 

సురసుర (సుక్కు 

చబచాభవడు. 

వారవార పొక్కు, వంటిది, 

ధ్య్వన్యనుక రణము, 

నురనుర (ను క్ రి 

కా. మా, తీ.]55, 

సురనుర (సుక్క 

““మనుజుణ్ ఇ 

తొందటుంల్ 

ట్ +, దీనతకొ, 

సురా... సూల 

వా 

యుస్సు రనుచుం దనవర్తన మెల్ల 

| డెల్పినకాో? కుక, 1.482, 

సురాళించు 

దిగ దుడుచు, 

““ కడమ పూదండ లెల్ల నొక్కాటిగాయ 

బటి, బాల కపుడు సురాళించి పా 
లు 

వ చెం? కళా, 7.68, 

" దృషిదోవము. తొలగుటకె 
Se) యై 

బాలా రకా లయినవానిసని-- 

ఉవ్వు, మవిరవకాయలు , పొరక 

పుల్లలు ఇత్యాదులు దెప్ట్రీ 

తీపి దిగ తుడిచి పాల 
వేయుట అలవాటు, 

సురిగి పోవు 

తగ్గి పోవు, 

కాకీ, 8,86. 

సుళ్లుగ (సుక్కు 
(సుక్కా- పోవు. 

“ఎద్యుర్పడ మటీ సార్చు ల చురచురం 
దుద సుళుగ (సుక్కె_నో యనకాంి 

ఆము, 5.128, 

చయు 
జబ్బు చేయు, 

మోటా, 45. 

సూక్ష్మంలో మోక్షం 
కొద్దిలో ననుట, 

మాటా, న1. 

సూటిమాటలు 

ఎ_త్తివొడుపులు, 

పండితా, (పథ, కురా, పుటు, 862. 

చూ, నూటిపోటి మాటలు, 



టి సేయు 
గుజి వపేయు, 

““హాం-చి మరుండు నన్ను సురపాన్నల 

క్రోరికి సూటి సేయంలాగాలి 

రాజనగే 8,10. 

గ్ర 

సూడిద సేయు 
కానుక యిచ్చు. 

“క. నూడిద చేసితి నార! 

విజయ, 1.58, 

సూడు పట్లు 

వగ పట్టు, 

తంగ డికి సూడు పట్టక మాం 

నుండితిన్ ౨) 

ధఛాస్క సాన; 1248. 

తండి వగను త్రి ర్చుట కై 

నను పూనుకొెనక వోతి 

ననుట యోా (వయోగంలోని 

భావం, 

“సొరిది నీ చేల వచ్చి నూడు పస్తే 
విపుడుఎ” తాళ్ల, సం. 8.168. 

సూత ధారి 

1. అనాహూతమున కు 

"కారణ మయిన వాడు, 

నిరననార్హ దో తకంగా అను 

వట్లు ' ఉవమోగిం చేవలుకు 

బడికి (కిందది ఈదాహారల౯ి, 

6 నాకుల బోవదు గాక నా నూత ధారి, 

కొడుకో "నెక్కడ దాంగ గుణుతు-గా 

నంపీ ”” 

గా, వారి, ద్వితీ, పం క్. 1896.97. 

2, మూలెకారణుడు, 

“దీని కంతా న్మూతథారి ఎవరు ౪? 

అలా 

878 చూడి... నూ శి 

సూదికి రెండు మొన లుండునా? 

చేని కైనా ఒకడే అధివతి 

ఆఅనువట ఆఈవయు క 
లా ఆ 

యయినది, 

““ఏనుము రాజ! నూదికి చెండు మొనలు 

గలవె యింక దడసిన నిన్ను సహింప 

నవని” మౌర్క_0, 1.166. 

' సూది మెడ, బాన కడుపు 

వికారంగా ఉన్న ముసిపింని 

గురించి ఉవ యోాగ్గణగిం మే 

మాతు, 

సూదిమొన మోవునంత నేల 

వాలా కొడై నేల, 

“సూదిమొన మోవపీనంత నేల కాడా 

తమ్ము డికి యివ్వ నన్నాడు.” ” వా, 

సూదివెంట దార మగు 

వెనువెంట వచ్చునది యగు, 

గో వు వెంట దగులుకోజె 
వంటిది, 

“సుదతి వెంటనె వచ్చె నూదిపంటు 

చార మె? తాళ్ల. సం, 8.189. 
శల 

సూరలు వాయు 

(పక్క-కు ఒదుగు కొని 

నిలుచు, (వ క్కు_కు ఒ పే 

గలు, 

“ఐటవరము నలడ వచ్చి (పీతితోం 
OO OQ 

గనుంగొని మూరి చూడ "నడ “గానక 

నూరెలు వాఆఅొంచుంజె మో హిని 

యును బోలె నొక్క. శరదిందుని 

ఖానన నిల్చి ముంగిటన్ ఎ” 

కున 8.124 
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సెకలు చలు 
7 

మంటలు చల్లు, 

“చలనిమేనిాు సెకలు చలల 

“నేగతిం దాశ సర సే ల్ల? 

రాజగో. 8,9. 

"నజ తీర్చు 
జ 
వడక సిద్దము జేయు, 

“కర్పూర వేదిక గావించి చల్లని, 

చెంగల్వ లేవల న దీర్చి...” 

కళా. 6.252. 

నిజపె పడి 
(sn Qn 

తి కందుబూటులో నున్న 

ధనము, 

“నాదా, 65, 

"నిజ మెను "సేర్చు 
జ 
వరవందడు, 

66 ఇ్చాజియందు. మేను సేర్చి యర్జున 

శార్య, చింత బలుకకుండి. 

భార, (దోణ, 2.840. 

సెటిం గని పొడిచినటు 
య య 

అతి సులువుగా, 

మన కావ్యాలలో చెట్టిని భయ 

స్థుడుగా చర్కొ_._.నడం వరి 

పాటి, అలాంతివానిని పొడ 

వటం అతి నులువే కదా! 

శ కద్ధ శ్రిరీ క మెటినక వడి, సెట్టిం గని 

పొడీచినట్లు చేసాడ ముతిన్ 4 

శుక, 1.525, 

సెనగలు తిని చేయి కడుగు 
కొన్నట్లు 

aa) 

చాగా తుడిచి చేసినట్లు, 

నిశ్ళేవముగా అనుట, 

| 6 జబు పని అంతా “సినగలు తిని చేయి 

కడుగుకొన్న టగా ముగించేశాను ఎ) 

Ch 

“మా చులెలు పోయిం తర్వాత మాకూ 

వాళ కూ సంబంధం యే ముందిళి “సిన 

జు తిని చేతులు కడుగుకొన్న టు 

వా, 

అనలు సెనగలు తింటేనే 

చేతికి న అంటూ సాంటూా 

ఉండదు. ఇక చెయ్యి కూడా 

కడుగుకుంకు చెవృ వలసింది 

యే ముంది? 

సె(బ చెంచడము 

లిక తొట్టు. 

వట్టి కిరాతకుడు అనుట 

వంటిది, 

"నిబ్బర చెడు అన్న అరంలో 

నటికీ దతు,ణాంధంలో వాడు 

కలో ఆ న్నది, “ముంచి 

నెబ్బరత',” 

యింది,?? 

బాండు. 4.196. 

“మంచు సెబ్బరా ఆయి తే మనవా ళ్ళ నే 

వాళ్లు ఊంెటీ కదా రావడానికీ పోవ 

డాని కీ,” వా, 

సెబ సెంబడపుచత 
పాడువని, 

““కాడుకులకోం 

జేంతల 

సెరవు సేయక 

జాగు  హపేయక 

"లేదు, ) 

గాని సె బెసెంబడ పుం 

ఏలామా. 2.17. 

ఇడ (స్పష్టంగా 
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6కబ్చారన్సు సేయ కది కల చెఅలు వేగా 

విడువు మెంటజేని మేన్నా'స విడువు 
చుం టెలి కుమా, 10. 189. 

అ బే, 9.147. 

“అలకలు 
య 

చలకోల, 

““ఆర్ము_నందను సెలక కు యంపకోలలి” 

క్రీడా. వ్ర. 71. 

సెలకోల 

చిన్నక అకు పేనిన (తాడూ 
యు 

దాని మునకు చర్శపువారూ 

కలిగిన ఎద్దులను తో తే 

సాధనము. 
రాయలనీవులో నేటికీ ఇచే 
“జేరు, గస రాలకు ఉవఆయవా 

గించే కొరడా వంటిది. 

“సాని తావుల 

ము తి, 

సెలగో యనిపించు 
జితోస్తి యనిపించు. 

““ఆలగోలు జడ మపఫుజేయల గోపతి 

మెచ్చి పొగడ నరిసెనికులన్, "సెల 
గోలల వడిం గరాల్వుచు, సెలగో యని 

మ్ం-ద లేనిచయ్యే యిదియుసన్ ౨” 

నలచ, 2.181. 

దాంక 

4.85. 

సెలకోలం 

వహాం'స, 

సెలవి వాజ నవ్వు 

నోరు తెజుచి నవుం,. 
“చను గవయు నడుము వడలంకంయంగ్క 

వనిత “"సెలవి నవ్వి వానికి 

ననియొన్ ,”? మను. 2.40. 

(కన్నులు మూసికొంజు) సెలవు 
“జనవర! తపమునకుం జొచ్చిన 

గన్నులు మూానీకొంకు సెల వింతియ 

శాక? ఆము, లె.40. 

"చా ఈది 

కానూ. 

నెలవు దీర్చు 

వూట నిలుపుకొను. 

““ఇతనుండి యునను “సలవు దీక్చె 

దము.) నం 
గా. వారి, (పథ. పం కి. 1494. 

సెలవు బెట్టు 

ఆజాపించు,  అనుముతించు, 

“మితోధి సేనలం, బిప్పిరి చేసెదన్ 
సెలవు బెట్టుము నివు ఇడఢంగు మాజి 

కిక్,” శ మి, 6.157. 

సేద దేర్చు 

(శమ తీర్చు 

“కనకకమలదళ ప్రుటా నీయమా నంబు 
లగు  న్న్మభగంగాపానీయంబుల “సేద 

చేర్చి ఫలకగర్భృంబులకుం దాల్చి.) 

పారి, 5.135, 

"సేద దేజు 

మూర్చనుండి తేరుకొను, 

““ఆట్టు చేద ేజ యర విందనయు 

నుండు ఊఉ, వాతి, +.155, 

సనగ 
ఎక్కు. వగా, 

నేటి వాడుకలో క్ "న్ని 

(పాంతాలలో “తానా” అనే 

మ్న వస్తుంది, 

“భా నాము ర దే, ఛా నా 

మాట్లాడ తావే.” 

భాస్క._. 107, 

సేవలు గొను 

ఈఆవణచారముల నందుకొోొను, 

ఈక జేదచలుం గొని నజ చెలగి కురలపేం 

షం. సం, 0౮,2156; 
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'సేసకొప్పు సాంపు మీటు 

నడిన తమ ముడుచుకొవ్రూ, అతిశయించు, అంద మగు, 
హూ దా 

కలము మూ తిన నును హన కొప్పువానిలి” 66, _ , -.==.నకలంక నవ్యమౌ_క్రికచచాక-దక, 

పాండు, 8.164. (ఈ నూనస౦పద చేత సాంపు 
వ మోజు...) 
సేన లలికినభంగిన్ కళా, 2.10. 

అతుతలు చల్లి నట్లు, సొంపుల అుంకి 

అలుకు- చల్లు అనేఅర్థంలో సౌందర్య రాళి,. 

చాలమంది కవులు వాడి కుంకి-నానము, 

నారు, ముఖ్యంగా! “వరల సారీస్చలటుంకి జచవాదివంకి, 

పూర్వులు, జాతిరతిలవీల నా రాజదూతి హేల. 

66 మయుత్య ముల సస లలికినభ ౦౧౯.” పహాం'స, 1.851. 

కమా. 6.108. | స్రాగటులు పోవు 
చ్ అలికిరి విబుధుల్ ఎ నోలి పోవు, 

కుమా. 6.149. 
wr ““సాళటులను బోయి కసిగా, టులు -గా 

యం వెట్టు భుజియించె,?? 

తల బాలు మోతు: 

““వాటుెపి ౬ బూవులు రాల చెలి క్రేం 
లు 

అకు తాళ్ళ. సం, 8.191. 

'సెదోడు 
మృతుడు, 

భీమ, 1.81. 

సొంటికొమ్ము 
చాధ కలిగించునది, 

మూ మమూలు గా సాంటి 

కొమ్మును ఇాది కంటిలో 

జెటుకోవడం 
అం 

అది మ హో మై గ 

కలిగి స్తు ందిె, తద్వారా 

వచ్చిన వలుక బడి, 

కథోగి జం-గాలకు సొంటికొమ్ము .’ 

సుక, $8.20, 

ఆల మాయు, 

విజయ, నింక, 

సొటసొటలు వోవు 

సాగ యు, 

““హాలియం-చలు సాటసాటలు వో 

కోన్న వాళి? 

విజయ, ల.62, 

సొటసొట వడియు 

చెటబాెలటు కారు. 

““నిటలమ్ము లవిసీ "నెత్తురు, నొటసాట 

వడియంగం టి 

(క్రీడా, పు, 74, 

సొట్టు అంచు 

నాడులు పెటు, 
రం లేక 

““నోదించ నేటికి నాొట్రు "అంచ 

-నటికేఎ) 

తాళ్ళ, నం 5.822, 
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సొట్లు శోధించు నగదు రూవము లో 

“అరకీతవణా చూచు. వూార్చుకొను, 
“వెంట నరుదెంచు తన మచ్చెకంటి 

తీర, సొట్లు శోధించి (క్రీగంటం జూచి 

కొనుచు. ?? కుక, 2.15. 

సొడసొడలు వోవు 

డిగి వోవు, సోలి 

వాడుకలో నటికీ 

వచ్చి వడి. పోయినాడు” 

ఆంటారు, 

(కనే నుల్చి...(త్రోవ 

ల్య్యోవుచు సోలు-చు,”? 

పండితా, ద్వితీ, మహి. పుట. 126. 

సాడు వెటు 
C3 oe) 

వెడ్డు వెట్టు, 

స చెట్టు, తవ్వ మె 

“సాడ్డు' టికీ జ అ 

ఉన్నది. వెడ్డు "లెదు, 

పండితా, ద్వితీ. ష్ట్ర పుట. 214. 

నొాదవనులు 

చిలరవనులు, 
౧ 

“గారలు నొదపనుల్. -గావిం-చి,?” 

వర, రా, చౌ, పు, ర్ పం క్తి, 52 

సౌమ్మలు వోవు 

“తల్ల డంబునౌే సామ్ములు వోవుంి” 

కుమా, 5.535. 

సొమ్ము చేసుకొను 
ధనము గడించు, 

“బా డ్రీ మధ్య వ్యాపారం చేసి బాగా 

సామ్ము చేభుకో న్నాడు?’ వా, 

కళల ఉన్నప్పుడే బంగారము ఆమ్మి 

సొమ్ము చేచుకోవడం మంచచిడి,”? 

నొమ్ము (గా) జేసికొను 
తనదిగా చేసికొను, 

కళ890గడి వేంకటపతి నలమి పటుక 
లు 

నివు, చెంగలించి సొమ్ము గాయం జేసి 

కొంళి వేటికి,” తాళ్ళ, నుం, 4.80. 

సొమ్ము తిను 
ఇతరంల డబ్బువై జీవించు. 

““దేవరకు నిటి యెక్క ౨6 దీర్పం గాక, 
డర 

యొన్నటికి మేము నీ సొమ్ము దిన్న 

వారము... పరముచరోా, 5,1l. 

సొరపోత పోయు 

నిండా పోయు. 

“సరిగ రూప్యంబులే సారపోత పోసిన, 
(టంకులోే మిగి లె నుర్లాూకు నీకి)? 

వస. నాట, తివి, 

Eh 

సోకుడు 

దయ్యము. 

“స్ “వేము కొల మయొనర్చితి, క్వళ నదె 

నోక డగుచు నీచం దొడంాన 0” 

శుక, 1.824, 

సో కోర్చు 

బూభల కోరు, డీకొని నిలుచు, 

““ఆకలి దప్పియు నలయికల్ లేక, 

సో కోర్చి దిక్కుల...) 

వర, రెం ప్రా పు. 107. పం, ky 

6 వద్ర్యుం శునక ేణి వధింతు "సేం డని 

"మునన్ సో౭ కోర్చి వ రిం-బచనన్ 

రాగ, సు * 8,655. 
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| “జిద్యుడికి చెయ్యి చూపి సే ఏమి 

ణ్ అ న. లే దంటాడా? సోజక పోతే సుద్రులక 
నుం'ఖు రమ రొతా _ మెట్టు న వ్ 

టకు ఇపము లము, 

శకవాని సోలి 'కోర్యమి యిలటింగి...?? సోదె గొను 

పాండు. 3.24. నోబె చెప్పించుకొొను, 

పోడు ముటు ““వనిత! యిట వచ్చి నికు సివల ఆరం 

{ Ps పూ సాజ్క గొనుము త ప్పున్న మణి నాకం 

ఓహాలనీ న గబ్బు కంపులు సోడు బెనయం౫ బోటు, కలచెలిి 

ముడు. జెమి. 8.74. (పఖా, 5, 120, 
ర 

చ 

““బింతగా నొకవపేళ  వివిధభూరువా సోదెలో కె నా రాక పోవు 

ల . రా ఆనంగతి తలవెశువాజే బే ద 
ముటు లి పారి. 5.52, 6 

స్ట నుట, 
2, (బహ్న్మరం ధం తారు, 

“ములోకముల సోడు ముక్తుడి నవ 

లది పుహప్పదంత సృహ చామంబు 

శురము,'? కమౌ, 7.148. 

“కము వా తెఅవాసన  గలిసి కలయ 

వోడు ముట్టుచు నూర్పులు సుడియా 

చుందథు౪*ోి కుమా. 65.9. 

సోదెకు పోతే రంకు బయట 

పడినట్టు 

తనకు తా నై హోని కల్పించు 

కొన్నవూడు అనేమాట, 

దానితో మాటలు | పెట్టుకొని అన్నీ 

అనిపించుకన్నావు. సోజక పోతే 

రంకు బయట పడినట్టు.) వా, 

సోదెకు పోతే ను ద్దులకు 

తకం్క_వా బి 

జోన్యమే అడిగి వవూడు వా 

శేదో ఒకటి చె వృకుండా 

ఎలా పోతారు? అనుట వై 

ఏర్పడిన వలుకుబడి, 

సోచెలో చనిపోయిన తరాల 

వాళ ఉళ్లు చెప్పడం అవారం. 
లా C౧ 

దాసిమె వచ్చినవలుకుబడి, 
యా 

మిడిసి 

పజడాడాి చచ్చి మూన్న్నా శయిందో 
(ee ap) 

లేదో వాడిపేరు సోచెలో కె నా రావ 

డం లేదు. 

ఓకా డున్నన్నాళ్లూ ఆంత 

సోపి పుచ్చు 

పార (దోలు, 

“చ కవివాగంబు సాచ్చినం చబోవపి 

పుచ్చు.”” కమా. 7.91, 
సోపులాడు 

యాగసులాడు, 

ఆన్న వ కొందిగలు సోపులాడ.”) 

కుమా. 9.144. 

సోమపు మెకములు పెట్టుకొను 
కృ తెముముఖుములు తాల్బు. 

అనగా  సిజరూపు దాచి పెట్టు 

కొను, 
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(Es 

““మొకమయులను సోమస్రు మొకములు | త్రీ ధనము 
పెటుకొని, అకటా! కొందరు రిపులాట ' క్ 

లు EE + న స వా చె వళి తాళ, సం, 7.12. త్రీ స్ 

న మ్ దానిని మరొకరు తినుకొనుట 
సోమరి గాలి sey 

మలయమూాదుతము. pe 
ఆక్కు_టా! ,స్తేధభనం బడి పాడి 

“కణ సోమరిగాలి విరహులు చెదరటి cs) mR 
| గాయమ్నుో ద్వెప, కల్యా. పు, 104. 

గ, వూరి, (కథ. కుం కి 840, | పాన ము 

జ బల 
సోవమునసూరగవీధు లగు థి 

వీ -కీవలం ఉన్న చోటునుబట్లె -వేజువడి విడి పోవు. ష్; న లు 
బలము, 

ఒకదానితో నొకటి సంబం IN pa అ 
నుహూజుబల -కా | ధమ లేక వేజుగా వడిపోవు. = మా 

“వడి నారెంటికి నడుమను వెడలెన్ 
మటీ సోమనూర్యవీధులు గాంగన్ ౨? న్థానమువారు 

శా, మొ, 2.42. చేవసానము వారు - చేపా 

సోల వె లిగ చూచు లయమునకు చెందినవారు, 

తక్కువగా వమా సదరు “కసానమువారు వారది నొక జాడ 

| జలపక రయుండం జేయుచున్ ఎ 
ఈఏ నేమి నిన్ను, సోల వల్సిగ మున్ను కా, మూ, 4.180 

సూ చితి నయ.’ జిన, 4.104. = 

స్త ల ప్రో ఉన్నవాడు, 
అలసి (వాలి వు. త vee 

“ఈఈ తన్ను కొని సోలి (వాలు? సవితి.ఆ పి 

రాధా. 4.108. య a) 
ణ్ 66వాడికి బాగా భూనితి వుంది) 

సౌఖ్యముల దేలు థి = 

మాఖ్వము. ననుభవించుః స్టూలారుంధతిన్యాయముగా 
కక ంభగజరాపమునను నక్క_జ్యం 
డచ్చి, కవసనీ నరకాసురుండు సౌలు థ్ క) ద ర్శృ నంగా, కొండ 

ముల దేలి, ఊ. హారి. 1.52, గు ర్చుగా. “ 

చిన్నది, అది కంటికి కన 

వ్యర్గకృపి.. బడడం కష్టం, అందుక స్సి 

యి 

4 సనళల్యపరీతు కం బోయిన ఫలముం (వక్క నున్న యేదో నకుతం 

గలి ల్ల పాణి. 1.11. వాపి *దాని వక్క-గా ఉంది 

వేనిచానికోన యె చేయు 
యు 
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ల 

న యం యయ 

మూడూ” అంటారు. డాన్ని 

బట్రి యేర్పడిన వలుకుబడి, 

చెలి ళ్ళలో పురోహితుడు 

“అరుంధతీదర్శనం అయిందా?” 

అంకు వధూవరులు అయిం 

దని అంటారు. అది క నబడ్హం 

మాతం జరగదు, ఇందుయై 

వచ్చిన దైనా కావచ్చును, 

“తంగ గాహీకం జెప్ప వజ 

తెరువుల్ నిద్దింపమిం జేసి చి తాంగ 

(శేనిధి నవర్లోధూనుణిని నూలారుంథ తీ 

నా యమా, ర్లాంగీకారమునకా వ-చచిం-బి 

తిని జం|చాదో పమల్ నూచచ్యా, 

భంగుల్ గాని యదస్నవా!సగుణసౌాభా 

గ్య ంబు లాయంగముల్,?? ప్రభా, 

స్నవన మార్చు 
స్నానము చేయించు, 

“దరహాసామృతమున  నాాస్మరవారు 
మును స్నపన మార్చి? కుమా, 6.50, 

స్ఫుర(దూపి 

రూపసి, 

పాడు మాంచి ఆజానుబాహుడ్మూ 

స్పుర దూపీ. ఇస్ర ఆకర్షి స్తాడు.” 

వాం 

(సుక్క సురిగి పోవు 

అలసి వోవు. 
వాడు ఆ యందడలాో నుక్కా నురిగి 

మోయు వచ్చాడు.” 

స్వకుచమర్షనం 
ది 

అందులో హాయి తే దని 

కూడా ధ్వని, 

చస 

| 
| 

సమము 

“బాడి దంతా స్వకుచమర్హ నం. és 

రో జంతా తన గొప్పు తప్పు నమడదొక 

సంగతి ఎ తిే ఒట్లు? వసన 

స్యయంగా 

"తానుగా, 

“మాడం స్వయంగా వచ్చి యావమోట 

చెప్పి పోయి నాడుల వా, 

భం కాబ్ స్పు స్వయం గా కష్టపడి నం పొదిం 

చుంజే యా యిల్లూ వాకిలీ అంతా.) 

ఫొ 

న్షయంపాక మిచ్చు 

చూ. సదావృ తి యిచ్చు. 

స్వరంనుండి దిగి వచ్చినట్లు 
Po టి. 

వమూనవాతితునివ ల. 
“వీవో స్వర ంనుం-చి దిగి వచ్చినటు 

a 
Ce) 

మాట్లాడుతున్నా వే?) వొ 

స్వర్గమునకు నిచ్చెనలు వేయు 
ణన్నతల తమ్యూనిక్రై (వయ 

ల్న్ంచు, 

“స్వరానికి నిచ్చెన వేసాం? 

శత 
సర దినము 

౬ఇ 

వర్యదినము వంటిది, 

“ఇష్ డన్ డి అన్న యిం 

గ్లీష వలుకుబడి ద్యారా 

వచ్చి నిలిచినది. 
4 

జగ. 21, 

జల న ఇ 

స్వస్తి చెప్పు 

మూల బెటు, 
తు 

“వాడు చెండి కాగానే చదు 

వ్రకు స్వస్తి చెప్పాడు,” 



న్న సి ---స్వాతి 

అన్న “న్వప్తి (వజాభ్య్వః 

శ్లోకం పురాణాదులు ముగిం 

-చినవ్వుడుఆఖరంన చెహప్తూటు 

య్ 'యేర్పడినవలుకుబడి, 

స్వస్తి యను 

దివిం ను. 

“స్వ స్రీ యన నాల రప్సూరి, వా_స్తవ్య 

ద్వెజులు వసువాంభధలు 4?” 
అటో 

విప, 1.65. 

nan న్వు స్త్ చెప్పు, 

నన వడు 
ఖు 

నంత వడు, 

ఇపుడు నిక్క మెటింగి సర లాం 

“గాక టి గీర, 46. 

స్వహ సములు 
అజాయ 

ల్ (వాలు, నంతకం, 

న్క-తు, 

“మో సరవా సములు లేవన్న, నిల 

గాకు మా భృత్య్యుం డితండు..ి 

పండితా, ద్వితీ. మహి. పుట. 129. 

స్వాగతం బడుగు 

“మూరు 'షేవుముగా నచ్చి 

తిరా?'” అని కుళశల[వశ్న 

చేయు, 
“క్షా శ్రరొసంగిన పినయంబున 

క కాని, స్వాగతం బడిగిన 

పంచ మనోరంజనార బు,” 

ఈభుక, 1.49. 

లేచి 

స్వాతిబకంబుల పీక 

వివదీతముగా, 

కంతో i 

స్వామి... స్వారి 

స్వాతి కా రిలో కొంగలు 

వివదీతంగా ఉండడం నై. 

వచ్చిన మలుకుబడి. 

“క పరయోాలంగల పగిడిని స్వాతిబకంబుల 

వింకను గంగాతరంగ౦ంబుల కొ వడి,” 

వాంచ. 8.29. 

స్వామికార్యం స్వకార్యం 

ఒక డానితో రెండు (వయో 

జనములు చేకూరు ననువట్ల 

ఉఢఉవయోాగించేవలుకుబడి, 

6 కళల్లో సర్యూ_లు పెట్టించా మం కే 

వునవాడికి ఉదో్యోోగమయూ దొరుకుతుంది, 

ఊళ్లో పిలలక చదువు సౌకర్యమూ 

యేర్పడుతుండి, స్వామి కార్యం 'స్వకా 

ర్వం అన్నారు? వౌ 

అనామక చెయ్య జాతు 

చేవుని తగిలి (పసమాణము 

జేయుట అలవాటు, దానివై 

వచ్చినవలుకుబడి, 

“సర్వ సంపదల్, భామిని! నీ వళంబ 

యని బూార్తివయుఖ్యలడం చంద శేఖర, 

స్వామికి జేయ్యిం జూ౭చు మగువన్ ముద 

ముంద జేాసి.?? రుక్యాం. 8.167. 

ane చెయ్యి ఇటి అను 
=a లు 
వమే విరివిగా కాన 

వ స్తుంది. 

స్వారి వెడలు 

వాహ్యాళి వెడలు. 

గ్గు జం సిరా ద నర 



వోవు 
ఈమె వచ్చిన వలుకుబడె..___ 

యు 

అంత వేగముగా అనుట, 

“క. సకియ మనసు జూరసంభోగ 

“శీలి వ్ర స్వారి వద అటి) 

హాంస, 8.188. 

స్వాహా చేయు 
కాదేయు, అవపారించు. 

“కవాడు ఆససం'సస తాలూక సొమ్ము నంహొ 

స్వాహా చేశాడని (ప్రతీతి ౨? 

హాంగామా చేయు 

గోల చేయు, అల్లరి చేయు, 

“ముసలాయన చేత విలు నామా 

రాయించుక న్నా డని తెలిసి ఏవిడు 

నానా వాంగామౌా చేస్తున్నాడు.” 

సౌ : 

షె 

పహాంగుదారు 

(వోత్పాహాకుడు, 

నిరననగా  ఉవయోగిం చే 
వలుకుబడి, 

జగ ంముళెలలో మె పాట 

గా ళ్ ను హాూాంగు దారు 

లంటారు, 

శక గత రెడ్డి "న్ నా నమ్మ వచ్చు గాని 

ఆతడి చుట్టూ వేరినవాంగు దారులను 

నమ్ము డానికి క్లం లేదు, వాళు 

ఎంతప నైనా చేయించ గలరు.” చా. 

పాఠము చేయు 

మంకువటు వటు. 
౬ ౬ 

శ దబు వీల వాడు ఈమధ్య బడికి పో నని 

జాఠం చేసున్నాడు,?? వాం 

కా ఠా... వాను 
ల 

హారఠాతుగా 
బజన 

న స అరం 
““మ్వానక వా ఠాత్తు వాధయా తమ 

మొక్కు డెక్కి_..?? ~~ 

నిరం. 4,68, 

“మేము అనుకోను కూడా లేదు, వాడు 

నిన్న వా-ఠాత్తుగా వచ్చాడు.” 

హాతాహతము చేయు 
నిర్నూూలిం-చు, చంపు. 

6 పతిపతులను వాతావాతము చేని,” 

జెమి, 1.45, 

హానుమంతుని ముందజి కుప్పి 

గంతులు 

తాతకు దగ్గులు నేర్పించుట 

వంటిది, 

కప్ మద మలణంగింతు€ బోర 

హనుమంతుని ముందు గుప్పిగంతులే,? 

రుక్యాం, రి.అ2, 

భూ, వహానుమంతు నిదుట... 

హనుమంతునెదుట 

గంతులు 

"తాతకు దగ్గులు నర్పుట 

వంటిది, 

గొప్పవారి యదుట అల్బుని 

యోగ్య తా(వదర్శనము. 

పానువుంతుడు నము[ దాన్నే 

లంఘించిన వాడు. వాడి 

యెదుట కుప్పి గంతులు 

"వే స్స ఏం లాభం? 

యా; వానుమంతుని ముందర... 

కుప్పి 



బాది... హాూఖ 888 హాల _వా న 
శా pees. | 

హారిపదము ముటు “పల్లెల మనుజులం బట్టి చెండాడ, 

చచ్చు. ర్త | వాల్లకల్లోల మ యకఖిలభా జనము, అటది 

| హుం వచ్చి.” 

కకహారిపదము ము కై ననుట మహాద్ను | : 

తంబు.) బుద్ధ. 1.56, గొంవారి.ప్రథంపం క్రి, 405,406.407, 

చూ. అల కలోలమనమూం, 
హారీ అను క 

జర 

చనిపోవు. హల్ల కల్లోలము 

““ఆ ముసలిది కాసా వారీ అంెకీు వీడి త. వాలకల్లోలఅ మె బాలం, 

సంగతి “తెలునుంది. నీళు పోసేది | గలరా వాహీనులు భంగములతోడ,? 
క్కు_ండదు.?? పు జె మి. 2.88. 

చూ. అఆలకలోలము, 
| యా రది హారీ అను (కొను) 

వాడు వారీ అంజు బాలు. ఆ ఆనీ 
poe ] 

హవుణు వణచు 

అంతా ఏడి*కే దక్కుతుంది. వా, అముర్చు, 

““ఆకాడ కాసా వారీ అనుకుంజే విడి ॥| 
నాక్ “ఆపరంజి “వంల| తాడు వా 

సంగతి తెలుస్తుంది, మాట్లాడి 6 మే Ss WS వుణు 

పఆచుటిిి నిరంకు. 2.74, 
దిక్కు. కూడా ఉండదు.” వా, 

హారీ యనక వారా అనక 

వాానము వహించి. 

వళపూదీ యనక నారా యన కూరకున్న 4౫” 

సారం. ౫2.2౩౩8. 

హారుని కవిలియ 

శవహా_న్త్వన్య_నస్త క పాలం. 

భియాపాతం (కన్న) కవలిగా= 

హా స్తతాళంబు లొనరించు 

చవృటలు గటు, 
లు 

““క మలినీజృ ంఫికల క దిక్కా_ంత లెల, 

వా సతాళంబు లానరిం-చి రన 

కైెల (6 గటి "పొది, 267. 

చూ, కర తాళధ్వనులు, 

గ హూ స్తమస్తకసంయోగము 

వలల ననపుగోర్తకాతనునునునను = వజాలాానాతాలు వయా తతత పలల చ రతన వనలునతనవంతనాలలలయులు నాలా సు 

కపాలము, చేయు 

“ఆయ. తెళ్వర్య ంబు నతుల(ప తాపము, 1. తల సిమురు-ఆదర వాత్ప 
..4.హారుని కవిలియల దుడిపించి,”? as త్ో 

పండితా. ద్వితీ, మహీ, పుట, 190. ట్రా * 

సమ స వా_స్రమ_సకసంయోగ మాచరించి) 

కా, మౌ, 1.51, 

జని; 2.ర58 తలవై చేయి నిడు, 

గందరగోళ వడు, 

“కకలగుండు వడి వాలకలోల మె బాల 

గల గా వాహినులంల) 



మా న.కూ న్నీ 
ప అలానె 

“పెద్దవారు చిన్న చాదిని 

కలుసు కొన్నవూడు తల 

మూర్కొ_నుట, తల తడవుట 

జఆజలచవాటు, 

జైమి, 8.116. 

హస్తముల కుసిదిక కాయలు 

కరతలామలక ములు, 

సులభములు అనుట, 

కాశీ, 6,125. 

హస్తము ల్పిసికి కొనుచు 
చేతులు నలుపుకొంటూ. 

గామవ్ప వారి యదుట 

భయాన్ని నం(భమాన్నీ 

"తెలుపుతూ. 

“ఇం, చుక శంకింపక పా 'సముల్ పినీికి 

కొం-దచుం గించి దాన్మ్మమమ, సక యె 

శుక, 8.192. 

వా సవాసి 
జాన 

ఇేయివాసి , 

“ఆతని పూ సవాసీ ఎలాంటి దంకే 

కింద "పెట్టినరోగిని కూడా బతికిం-ద 

గలడంటిి వా, 

హస్తాంతరముగా 

మారుగా. 

శానీ యా. 81]. 

హాస్తిమశకాంతరము 

వివరీత మైన భేదం, చాలా 

"లేడా, 

దోమనూ వనుగకూ ఉన్నంత 

"లేడా 
BEART TI TTT TT TT TET TRIN TERR ME ENTIRE hire Baal Ms Si sR SBR NNR bbs L RSD sD nd పపము 

త బరా వాలలలలా జాతు మా 

నా. ద. వటం Pe 

కక“మఘరుసహారునకు నికు పా సనీముశళకాం 

తరము.) కమా, 6.9. 
వాళ్ల నాన్న కూ క్డిక్తీ ఎక్క_ డి 

వా సీమశకాంతరం 4”? వా, 

చూ. అజగజాంతరము, 

హోజర్ భాషీగా 

(వత్య్వతవ.ంగా. 

కాకీయా. 215. 

హిట్లర్ మీసాలు 

“యెంచికట్టు" మాసాలు, 

ముక్కు_నకు దిగువ కొద్దిగా 

ఈండునటు క త్రిరించుకొన్న 
cc హూ 

మానాలు, 

హుటాహాుటి 

త్యరత్వరగా. 

ధగన్యనుక రణము, 

“భువి నంత దవ్వు నేమును, ఠవఠవ లే 
కరుగుదుము హుటాసాుుటి నడలన్ ౨” 

మను, 1.76. 

కాంటాహుటి నడలు 

వేగముతో కూడిననడక్లలు. 

““సాభనంబులు నలవరించు కొని హుటూా 

పుటి నడలతోం బిశుంగు లెల్ల 6, గదిసి 

నడి-చిరి యమ్మహీశాంతునజుత ,?? 

శుక. 1.2నశీం 

పహుఫృని యూదు 

ధషన్యనుక రణము, 

దివము మొదలయిన వాటి 

పహయంభో 'ఊవయోగిస్ర్తారు, 



ముమ్ము__ హృద 585 

““హుప్పని యూ6గునంతిలో ఎ 

సంటూ. ఈత, 26, 

పహుమ్ము రంచు 

ధ్వన్యనుక రణము, 

పాడుచు టు, (కు ము ఈ 

ముదలగువాదనిలో, 

“హుమ్ము రంచు నురంబు (గుమ్ము 

దాన, కోకుం,. 2.227, 

మం గ 

పబ అ లేనిది, 

ఇది వాడుకలో “ఆళ్ క్క్మా_చి” 

అని రాయలనీవులో విన 

బశుతుంది, 

ఓ మ నతు నిప్ప చ్చురంబు విద్య యు 

హాులిక్కి ౨? కాకీ, 4.111. 
“ఈది "కే ఊఉ లళాళకా్కా చికి 

ఏణూ ఎనూకోకు 9 చా, 

అన్నాను, 

హూనం హూనం ఆగు 

చితికి బోను, ఆలసి పోవు, 

కొత, గె, 

హ్యాదయము జ అను 
cc 

ధ్వన్యనుక రణము, 

““ఆఅనుటయు మాటు. కోక హృదయా 

స్ జ అన పావు వెల "నెలే 

మను. 2.66. 

హృదయశల్యము 

గుంజలో బలం, 

భ్యంకరుడ, వని వట్ట గల 

నాడు ఊనుటు, 

ఇలాంటి వలుకుబశులు మనకు 

మూలా ఆన్న వి, 

ఏకాత్మ వాదుల హృూదయళ ల్యముం) 

పండితా, (పథ, వాద, పుట, 511. 

వూ, తలణుండు, 

హెచ్చు కుందు మాట 
హాచ్చు తక్కు_వ మూట, 

నోటికి వ చ్చినట్లు మాట 
ae) 

లాడుమాటు లనుటు, 

“ఏల పదరెదు నీకును హెచ్చు కందు 

మాటలకో నెంతే,..... 446 

విిప్రనాః 55574 

మాచ్చుకుందు అను 

దూవ్ం-చు, 

“ఏమో నడు నొల "హాచ్చుకుందు 
ప. 

లన నొల, కామించి నీ విచ్చితివి 

వై వల్యపదము.”” 

తాళ్ళ, సం. 5.2258, 

మబాొచ్చుకుందు లేకుండు 

పాచ్చుతక్కు_వలు లేకుండు, 

ఎల్ల మూడు ఒకటిగా నుండు 

ననుట, 

““హాచ్చుం గుం చదేమియును తేక 

యీళ్వారుండు, పారిహాయనసను తుండు 

మలనంగర మొనర్చి” 

కా, మా, 4191. 

హెచ్చు గుం దాడు 

ఆవవానించు, 

మాచ్చు తక్కు_వగా మాట 

లాడు ఆఅన్నరూవంలో ఈ 



దాం వా. మా మా 886 శుంభ... మా రా 
(om ise 
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మాట కొన్ని | పాంతాలలో ఫఘుటీ లతిరథుల్ మాంధాళు లీసాము 

నటికీ ఉన్నది, 

““ఆచ్చరల కాచ్చు గుంచాడి!? 

బార. విమలం 

శ నువ్వు నే నడిగిందానికి ఒప్పుకొన్నా 

ఒప్పుకోక పోయినా సరే శాని 

“హెచ్చు. తక్కువగా మాట్లాడితే 

మా(తం నను నసహిం-చను.”? బౌ, 

రూ. హెచ్చు తక్కువగా మాట్లాడు. 

కూయూహామ్లు 

1. వీరులు. 

ఆతిరథమహపహోరథు లనుటు, 

చ సమర్గులు, మునగాళ్లు, 

“మా హోత్మ్యంబులు తేజముల్ విభవ 

సంపత్తుల్ నోహూో! 

భీదము లేదు నిండుసభలో నొక్కింత 

మా(తంబు హే, మా 

వినుర్శి 6ప6గా, 

వామాీాలుం ఘుటూ | ఎలాగో యిల్లు చేరుకొన్నాడు. 93 

తఈేలా హీచగాధికభొవముల్ తడవ రా 

దంచుకె వికాకుంజ, ని 

Pf ; న్ 

Mat నా 

హళన చేయు 

నన 

రారు దూ 

అందంగా బే డని 

మంశొన చేను 

“పెల్లి కాడు క 
ము తెనువ లఅలంద్హోూా 

ణి 

న్నారు”? 

హారాన పడు 
య 

చాధ వడు, (శమువడు, 

కొత, 44, 

"నానా అనే వదంతో కలిసే 

యిది నాధారణంగా న్యవ 

హత వువుచుంది, 

“వాడు నావా పహారానపడిె కడకు 

చర్యా 

ఆాజయతుడయూాలా 
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